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RESUMO 
 
O presente trabalho teve por objetivo apresentar os principais componentes 
estruturais de uma impressora de prototipagem tridimensional, componentes de 
movimentação dos eixos (X, Y e Z), bem como a simulação de esforços via software 
de elementos finitos. Foram utilizados vários recursos como cálculos matemáticos, 
ferramentas computacionais e acervo bibliográfico para que fosse possível a 
conclusão deste trabalho. O resultado atende de forma positiva ao problema de 
pesquisa. Neste trabalho constam desenhos esquemáticos em vistas ortogonais e 
perspectiva da montagem da máquina. 
 
Palavras chave: Projeto Mecânico, Componentes, Impressora 3D. 
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ABSTRACT 
 
The present study aims at presenting the main structural components a printer 
prototyping three-dimensional components movement axes (X, Y and Z), as well as 
simulation efforts through finite element software. A range of features such as 
mathematical calculations, computational tools and bibliographic it possible to 
complete this work. The result answers positively to the research problem. This work 
included schematic drawings in orthographic views and perspective of the machine 
assembly. 
 
Keywords: Mechanical Design, Components, 3D Printer.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos vem se desenvolvendo cada vez mais os ramos de 

engenharia e projetos, pois deles surgem maquinas e sistemas que auxiliam no 

trabalho e lazer do ser humano. Neste ramo tem se evidenciado cada vez mais a 

necessidade de protótipos para demonstração, visualização e testes. 

Desta necessidade surgem-se formas de modelação mais rápidas e 

econômicas, como impressoras de prototipagem. Ao contrario de uma impressora 

convencional a impressora de prototipagem tridimensional não o utiliza papel, mas 

sim um polímero chamado ABS (termo polímero composto de três comonômeros 

diferentes, acrilonitrila, butadieno, e estireno). A impressora de prototipagem por sua 

vez insere este material derretido através de um bico extrusor diretamente na mesa 

de produção, camada após camada a impressora produz a peça final restando 

apenas alguns acabamentos a serem feitos. 

Toda maquina começa em um projeto feito em computador com programas 

que auxiliam na visualização de todas as suas peças/componentes, porem em não 

se consegue ter uma real perspectiva da peça, para tal existe a impressora de 

prototipagem tridimensional IPT. 

Testar objetos de consumo é um dos usos mais comuns para a IPT dentro 

das indústrias, o motivo é a economia, o custo de impressão chega a ser cinco 

vezes menos que uma maquete feita à mão, a impressão em três dimensões 

permite que se tenha um protótipo barato, rápido e com uma precisão dimensional 

considerável.  

A maior empresa fabricante de impressoras tridimensionais esta localizado 

em Minneapolis-EUA, a primeira impressora tridimensional foi comercializada a 8 

(oito) anos por aproximadamente U$ 30.000,00 (trinta mil dólares), hoje a mesma 

máquina custa à metade do valor.  

O grande problema para uma impressora de prototipagem tridimensional é o 

projeto mecânico, sistema esses responsável pela sustentação e movimentação das 

demais peças do sistema este ainda deve atender todas as necessidades de esforço 

de vibração e precisão para que as peças impressas possuam fidelidade 

dimensional desejada. 

Percebendo uma grande dificuldade, no desenvolvimento de protótipos 

experimentais, modelos visuais, e peças de uso único, foram desenvolvidas 
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impressoras de protótipos, que transformam diretamente o modelo feito em CAD 

(Computer Aided Design – Sistema de Desenho) em uma peça pronta para uso.  

Este projeto visa desenvolver um projeto mecânico o qual deverá atender os 

requisitos mínimos de esforço mecânico, vibração, precisão entre os eixos sem 

fricção, vibração e com grande precisão. Para uso em uma Impressora de 

Prototipagem Tridimensional (IPT). 

O Objetivo geral deste trabalho é desenvolver um projeto que atenda as 

necessidades de rigidez sustentação e precisão no deslocamento dos eixos X, Y e Z 

para uma impressora de prototipagem tridimensional. Tendo como objetivos 

específicos: 

a) Realizar levantamento de necessidade para aplicação didática; 

b) Efetuar revisão bibliográfica mecânica; 

c) Projetar a estrutura da IPT; 

d) Projetar a dinâmica da IPT; 

e) Apresentar o projeto do protótipo da IPT. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, serão utilizados os seguintes 

procedimentos: 

a) Realizar pesquisa informacional; 

b) Fazer pesquisa técnica; 

c) Desenvolver croqui preliminar; 

d) Dimensionar componentes e materiais do projeto mecânico; 

e) Modelar tridimensionalmente e detalhar em vistas auxiliares o projeto do 

protótipo da IPT; 

f) Efetuar simulação de esforços na estrutura; 

g) Descrever as funções da máquina. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Protótipo 

 

Segundo o site “prototipagem rápida”, “São modelos funcionais construídos a 

partir de especificações preliminares para simular a aparência e a funcionalidade, 

ainda que de forma primitiva e incompleta, de um projeto a ser desenvolvido”. Os 

protótipos podem ser fabricados de varias formas, com uma infinidade de materiais 

em tamanho real ou em escala. 

Já Gorni (2001, p. 230) cita Prototipagem como: 

 
O termo prototipagem rápida designa um conjunto de tecnologias usadas 
para se fabricar objetos físicos diretamente a partir de fontes de dados 
gerados por sistemas de projeto auxiliado por computador (CAD). Tais 
métodos são bastante peculiares, uma vez que eles agregam e ligam 
materiais, camada a camada, de forma a constituir o objeto desejado. Eles 
oferecem diversas vantagens em muitas aplicações quando comparados 
aos processos de fabricação clássicos baseados em remoção de material, 
tais como fresamento ou torneamento. 

 

2.1.1.1 O que são protótipos? 

 

São modelos funcionais construídos a partir de especificações preliminares 

para simular a aparência e a funcionalidade, ainda que de forma primitiva e 

incompleta, de um projeto a ser desenvolvido (SÁ, 2006). 

 

2.1.2 Impressora 3D 

 

De acordo com o site Tecmundo (2012web), quando se fala em “imprimir”, 

-!" -" �5��/" � �/� �/��/ �� #"*  � n� ����9�*� / $�J *�/- K -" 

#�#�p /�  �/ � �/ "�)$" ���/-$ 8"- $��L*" / �:p 8"/" -��-��- p

�"��/-$" p 8"��-$ "� �$r / /" �/� /"$"8�8�$� / $�/�-M" ���N '���" �� �

/"$" -!"  ��� 5�-8�"-��p /�  �/ �/ /"�* / #"�L/�" "� �  " *" #�"*�$" 5�-��

��  �, #�"*�9�*"� 
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2.1.2.1 Como funciona uma impressora 3D 

S �-$ �� -8  ,��" #��/��" * -M�� �/ #�"*�$" #"� /�" * n,��� 

#� #8$�n� p *#"� #�")$,-lo em três dimensões para somente então repassá-lo a 

�/ ��$ !"  #8����9�*"p ��  ��� �-8�/��*" *� $��5� * #roduzir o primeiro 

/"�* m#"� #�4" /��$" �n�*" Op M")  % r -8  ,��" #�")$�� " /"*�" #"� /�"

* �/ �#��8�$�n" de modelagem em 3D e mandá-lo direto para a impressão. Sem 

8"/#��8�4K p �n� K "� �/#*�/-$" � 

= �/#�  "�� �: r �/ ���#�/-$" * �/pressão em 3 (três) eixos 

8��$ ��-" mcp Pp QO� � 8"/#"--$ * �/#�  !" /%n�  !" " 0$�� "�  �

/ � * �/#�  !"p "-* � / � * �/#�  !" * �"8�-se nos eixos Y e Z e  

8��4"$ 0$�� "� -" �0" c, que por sua vez o aquece, derrete e aplica o material 

m=US) sobre a mesa de impressão, conforme indicado na figura 1. 

 

Figura 1 - Funcionamento da uma IPT 

 
Fonte:  (EVANS, 2012,  adaptada)  
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2.1.3 Robô Cartesiano 

 

Evans (2012) refere-se como ideia central da impressora como um robô 

cartesiano, que pode se mover em três direções lineares, nos eixos X, Y e Z, 

também conhecidos como coordenadas cartesianas, para realizar isto estas 

impressoras 3D usam pequenos motores de passos que podem se mover com 

grande precisão e confiabilidade, geralmente 1,8 graus por passo, que se traduz em 

uma resolução de frações de milímetros no modo único aos quais estes motores de 

passo são controlados. 

 
Central to a 3D printer is the idea of a Cartesian robot. This is a machine 
that can move in three linear directions, along the x-, y-, and z-axes, also 
known as the Cartesian coordinates. To do this, these 3D printers use small 
stepper motors that can move with great precision and accuracy—usually 
1.8 degrees per step, which translates to resolutions in the fractions of a 
millimeter range through the unique way that these stepper motors are 
controlled (EVANS, 2012, p. 2-3). 
 

Estes robôs de três eixos são como qualquer CNC (computer numerically 

controlled) robô controlado numericamente, e são capazes de posicionar seu 

extrusor termoplástico em cada um dos seus eixos para depositar plástico aquecido 

camada sobre camada. 

 
The three-axis robot is like any other computer numerically controlled (CNC) 
robot and is able to position its thermoplastic extruder along each of these 
linear axes of movement to lay down layer upon layer of hot plastic. 
thermoplastic extruder along each of these linear axes of movement to lay 
down layer upon layer of hot plastic (EVANS, 2012, p. 2-3). 
 

Todas as Impressoras listadas em seu livro usam correias dentadas e polias 

sobre seus eixos X e Y para providenciar um posicionamento rápido e preciso, e a 

maioria usa fusos para posicionar seu eixo Z com uma ainda maior precisão. 

 
All of the 3D printers in the book use timing belts and pulleys along their x- 
and y-axes to provide fast yet accurate positioning, and most use threaded 
rod, or lead screws, to position the z-axis with even greater precision 
(EVANS, 2012, p. 2-3). 
 

7"�V 8��$ ��-" $�/�r/ 8"-M8�*" 8"/" �"�V ��-�� � 

WXYZ[\]^ _` ^_abmentos nos eixos X, Y e Z, não sendo possível alterar o 
âde[f_ g] hYii]^Yd\]j k` [`[lib_` gY i_oq` Z]i\Y`b]d_` Y`\s_
tibdZbt]f^Yd\Y d] bdgu`\ib] gY tfl`\bZ_ vd] ^]dbt[f]ws_ gY tYw]` d_`
^_fgY` g] bdxY\_i]yz d] bdgu`\ib] h]i^]Z{[\bZ] Y |[}^bZ] vd_ YdZ~b^Yd\o de 
iYZbtbYd\Y` Z_^ f}|[bg_`y Y d] bdgu`\ib] YfY\iqdbZ] vd] bd`Yiws_ gY
Z_^t_dYd\Y` YfY\iqdbZ_`yz _dgY ] `b^tfbZbg]gY g_` ^_ab^Yd\_`z ]tYd]`
d_` YbX_` X � Y �z ds_ � ti_ofY^] t]i] ] ]tfbZ]ws_j �]i] ]tfbZ]w�Y` Z_^
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^]b_iY` ei][` gY Z_^tfYXbg]gY \]b` Z_^_ `_lda a arco ou a ponto ou 
tbd\[i]z _dgY � dYZY``lib_ ^_gbhbZ]i _ âde[f_ g] hYii]^Yd\] g[i]d\Y _
ti_ZY``_z `Y \_id] ^]b` a]d\]x_`_ _ [`_ g_` i_oq` t_f]iY`z |[Y t_``[Y^
^]b_iY` ei][` gY fboYig]gY tYi^b\bdg_ ]ebfbg]gY d] ti_ei]^]ws_ Y
_tYi]ws_j W^o_i] `Yx]^ ^]is caros se tornam mais eficientes, justificando 
]``b^ _ bdaY`\b^Yd\_ (MECATRÔNICA ATUAL, 2013, p. 1). 

T�� �"�V  !" �����/-$ � �*" -� �-*� $��� �$���/-$p 8"/" #"� 0/#�"

/ ���-* ��/"0���5�*" p / /#� � * $�/" #�, $�8" �$���9�*" -� �$���da de 

/"�* p -" ��/" /"n���" -� �#��8�4!" * 8"��p 5��  �8���/-$"p  $ $�#" *

�"�V $�/�r/ r /��$" �$���9�*" -� �-*� $��� 5��/�8J�$�8�p -!"  "/-$ #�" $�����M"

 � �#$�$�n" /�  �/ #�� #�8� !" * *" ��/ * 8"/#"--$ � 

 

2.1.4 Massa e Peso 

 

(ara física, o peso e massa são distintos. Definido como uma grandeza 

n$"���� " # " ��� r � ��9!" -$�� � /�  �  � 8"- $�-$ gravitacional (no planeta 

$��� �p� /> �Op -���-$" � /�  � ���� r *5�-�*� 8"/" �/� ���-*9� escalar é a 

��9!" -$� � *- �*�*  " n"��/p  $� ���-*9� /* � � � $J-8�� �� um 

8"�#" �#� -$� � /�*�-4� /  �� n�"8�*�* ���-*" "� �n�*" � #��$�� *

�/ referencial inercial. 

          (1) 

Sendo: 

m = Massa 

d = Densidade do material 

v = volume do material 

 

         (2) 

Sendo: 

P = Peso 

m = Massa 

g = Aceleração da gravidade ou constante gravitacional 

 

2.1.5 ABS  

 

� #"�L/�" =US r -� ����*�* �/ 8"#"�L/�"p "�  )�p r "�$�*" � #��$�� *

��4K * adição de diferentes monômeros. Assim, ele é obtido em laboratório, 
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 -*" �/ $�#" * �"���8M�  �-$r$�8�� O ABS é um composto de alta resistência 

/8�-�8�p �r$��8�  $r�/�8�p / ��9!" * $� 8���8$�L $�8� �#� -$� �/� ���-*

�8�$�4!" -� �-*� $��� �$���� 

78�� este nome “ABS” por serem as iniciais dos polímeros de sua 

8"/#" �4!"p �� são a Acrilonitrila, Butadieno, e estireno (que em inglês Styrene). A 

��4!" ��L/�8� * "�$-4!" *" =US #"*  � n� ����9�*� -� 5����� �� 

 

C����� 2 - Reação química de obtenção do ABS 

Fonte: (MUNDO DA EDUCAÇÃO, 2013) 
 
 

2.1.6 Dinâmica 

 

= (��/��� ;� * ��ton, ou lei da Inércia, diz que: “Todo o corpo tende a 

#�/�-8� /  $�*" * �#"� " "� * /"n�/-$" em linha reta e com velocidade 

���������� �� ������� ����� ����� ����� � �¡ (HALLYDAY, 1996, p. 326).  

¢ ��£��¤� ¥�¦ ¤� §�¨��� ¤¦© ª��« ¬¢ ��¤���� ¤� ��imento é proporcional 

à 5"�4� /"$��9 �/#�  �p    5�9  ��-*" � ��-M� �$� #ela qual se imprime essa 

�����¡ (HALLYDAY, 1996, p. 326). 

= terceira lei de Newton diz que: Para qualquer força aplicada sobre um 

8"�#"p  $ "5�8 �/� ��4!"p "�  )�p  $ 8"�#" ��� �/#��/�-*" �/� 5"�4� *

/ /" /%*��"p -� / /� *��4!" *� 5"�4� �#��8�*�p #"�r/ 8"/  -$�*" 8"-$�,��"�

®/ /"*" �/  �/#� *   �8�$�� � $" r �#��8�� �/� 5"�4� / uma parede sólida. 

= ��4!" "5�8�*� #�� #��* 5�9 8"/ �� " ��-$ �8� #�"#"�8�"-��/-$ à

�-$- �*�* *� força aplicada (HALLIDAY, RESNIK, & KRANE, 1996). 
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¯ dinâmica é a parte da Física  que se preocupa em estudar as causas dos 
movimentos e seus possíveis efeitos. Mas o que é movimento? Bem, 
primeiro devemos definir um referencial, ou seja, um conjunto de 
coordenadas fixo, também denominado sistema de referências. O mais 
utilizado cotidianamente é o sistema cartesiano, com coordenadas (x,y,z). 
Feito isto, podemos definir que movimento é a variação da posição com o 
tempo. Ou seja, a mudança de coordenadas do corpo com o tempo. A 
análise principal feita na dinâmica  começa com o estudo das forças que 
atuam sobre o corpo ou sistema de corpos em questão. Tais entes físicos 
podem proporcionar ao massivo uma variação em sua quantidade de 
movimento. Mas antes de analisarmos as forças, analisemos a inércia dos 
corpos (INFOESCOLA, 2006, p. 1).  

(��� 5�$" * 8,�8��" � ��/" �  ���-$ 5%�/��� : 

 

Momento de Inércia para perfis circulares 

         (3) 

 

Sendo: 

I = Momento de Inércia 

D, d = Diâmetro  

 

Momento Resistente 

         (4) 

 

S-*"° 

±b = Momento Resistente 

:p * ² :��/$�"  

Momento de Inércia para perfis tubuçares 

        (4.1) 

 

Sendo: 

I = Momento de Inércia 

D = Diâmetro externo 

d = Diâmetro Interno  

Momento de Inércia para perfis retangulares 
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         (4.2) 

 

Sendo: 

I = Momento de Inércia 

b = Base 

h = Altura  

 

����
 Estática 

 

= #��/��� �� * ��$"- assume que, todas os componentes de um sistema 

/ ����L�rio também estão em equilíbrio, podendo então calcular as forças internas 

* �/ 8"�#" a partir das forças externas atuantes. 

: �8"�*" 8"/ � $�8��� �� * ��$"-p a força entre dois corpos tem mesmo 

/%*��"  direções contrárias, dessa forma permite-se isolar partes do sistema, e 

n�ificar as forças internas do sistema, tratando-as como forças entre dois corpos.  

¯ W`\l\bZ] � _ Z]t}\[f_ g] ³YZâdbZ] |[Y Y`\[g] Z_it_` |[Y ds_ `Y ^_aY^z
Y`\l\bZ_`j ¯ ][`{dZb] gY ^_ab^Yd\_ � [^ Z]`_ Y`tYZb]f gY ]ZYfYi]ws_ d[f]z
_[ `Yx]z tYf]` ´Yb` gY µY¶\on, uma situação em que todas as forças que 
]\[]^ `_oiY [^ Z_it_ `Y Y|[bfboi]^j �_i\]d\_z ] `_^] aY\_ib]f gY \_g]` ]`
h_iw]` |[Y ]gem sobre o corpo deve ser nula (GUIA DO ESTUDANTE,  
·¸¸¹, p. 1).  

����� +r$"*" *e Construção 

� �*n-$" * �/#�  !" $��*�/ensional parte de um mesmo principio, a 

8���4!" * �/ "�)$" 8"/ n"��/  #�"5�-*�*�*p #"�/ #��� � / /� �#��8�4!"

0� $/ *�5�-$ $8-"�"��� * �/#�  !"� 

¯ forma mais tradicional, nada mais é do que a sobreposição de lâminas de 
t_f}^Yi_`z onde as tais são unidas por meio de adesivo contido em um 
Z]i\[Z~_ Y`tYZb]f e cortadas em locais específicos, camada por camada, 
Z_dhYibdg_ ] h_i^] hbd]fj Nesta tecnologia a cor do material pode ser 
Y`Z_f~bg]z porém deve ser aplicada em toda a peça. O segundo método 
Z_d`b`\Y d] ]tfbZ]ws_ gY x]\_` g_ ^]\Yib]f Y^ tº t_i ^Yb_ gY [^ Z]i\[Z~_
gY b^tiY``s_z |[Y `s_ [dbg_` gY h_i^] `YfY\ba] t_i _[\i_ Z]i\[Z~_ Z_^
Z_d\Yug_ ]gY`ba_j W`\] � ] \YZd_f_eb] gY b^tiY``s_ \ibgb^Yd`b_d]f ^]b`
iltbg] YXb`\Yd\Y ]\[]f^Yd\Yz ]f�^ gY `Yr também a única que permite a 
]tfbZ]ws_ gY hbd]fb�]ws_ Z_f_ibg] d_` _oxY\_` v`b^[f]dg_ ] tbd\[i]yj Outra 
h_i^] gY b^tiY``s_ � ] [\bfb�]ws_ gY Z]i\[Z~_` Z_^ h_\_-polímeros líquidos 
Y^ `Y[ bd\Yib_iz |[Y `s_ ]tfbZ]g_` Y \i]\]g_` t_i f[� »¼ v[f\i]ab_fY\]). Outra 
^]b` iYZYd\Y \i]o]f~] Z_^ ^]\Yib]b` `ºfbg_` vZ~]^]g_` gY ¯½¾yz |[Y `s_
]|[YZbg_` Y^ [^] Zâ^]i] Y gYiiY\bg_` ]\� _ t_d\_ gY bdxYws_z `Ydg_
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]tfbZ]g_ Yd\s_ [^ ^�\_g_ `b^bf]i ]_ gY`Zib\_ ]Zb^]j �_i \i]\]i Z_^ [^
Zalor realmente elevado, o objeto construído é imediatamente depositado 
Y^ [^] Zâ^]i] Z_^ le[] t]i] `Yi iY`hib]g_ Y hbd]fb�]g_j Por fim e voltada 
Y`tYZb]f^Yd\Y ¿ ti_g[ws_ de objetos realmente pequenos temos a micro-
h]oibZ]ws_ \ibgb^Yd`b_d]f Y^ eYfz |[Y [\bfb�] f]`Yi` h_Z]g_` Y^ gbhYiYd\Y`
t_d\_` Y distâncias para tratar o material até um ponto em que ele se torne 
`ºfbg_j À_g_ _ iY`\]d\Y |[Y ds_ h_b h_Z]g_ � `b^tfY`^Yd\Y f]a]g_ ]_ hb^ g_
ti_ZYgb^Yd\_z `Y gY`tiYdgYdg_ g] tYw]j Á_^t_dYd\Y` Z_^ \]^]d~_`
bdhYib_iY` ] Â¸¸ d]dq^Y\i_` `s_ h]Zbf^Yd\Y ti_g[�bdos. Outro exemplo, 
d_a]^Yd\Yz `s_ ]` tYw]` interligadas com partes móveis (MUNDO DA 
WÃ»Á¯ÄÅkz ·¸ÂÆ, p. 1). 

'�*� $8-"�"��� possui suas próprias vantagens e desvantagens, cabendo ao 

� �,��" *5�-��  �� ��� -8  �*�* p 8"/" #"� 0/#�"° 

Ç Custo de impressão; 

Ç Velocidade de impressão; 

Ç Resistencia da peça; 

Ç Maleabilidade; 

Ç Qualidade; 

Ç Resolução; 

Ç Cores, dentre outras.  

Figura 3 - Estrutura fuso IPT 

 
Fonte: (PASSOS, 2013) 
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2.1.9 Projetos de Máquinas 

 

Para Polak (2004, p. 13) “projetar não é a mesma coisa que inventar. Novos 

elementos de projeto podem originar-se com descobertas científicas, experiências e 

observações casuais pertinentes a uma necessidade corrente”. 

Shigley (2005, p. 26) expõe da seguinte forma: 

 
Projetar consiste tanto em formular um plano para a satisfação de uma 
necessidade específica quanto em solucionar um problema. Se tal plano 
resultar na criação de algo tendo uma realidade física, então o produto 
deverá ser funcional, seguro, confiável, competitivo, utilizável, 
manufaturável e mercável. 
 

Para Shigley (2005) a resistência exigida a uma peça e/ou elemento de um 

sistema é de relevante importância nas definições das dimensões e geometria do 

mesmo, neste caso dizemos que a resistência é a consideração mais importante do 

projeto. O autor define considerações de projeto como: 

 
Quando utilizamos a expressão consideração de projeto, estamos nos 
referindo a alguma característica que influencia o projeto do elemento ou, 
talvez, o sistema inteiro. Comumente, uma boa quantidade de tais 
características deve ser considerada em uma dada situação de projeto 
SHIGLEY, 2005, p. 30). 
 

Shigley (2005) ainda completa que comumente, certa quantidade de tais 

características deve ser considerada em uma dada situação de projeto. 

 Seguem exemplos das referidas características. 

1 Funcionalidade  

2 Resistência/tensão 

3 Distorção/deflexão/rigidez  

4 Desgaste 

5 Corrosão 

6 Segurança  

7 Confiabilidade  

3 Fabricabilidade 

9 Utilidade  

10 Custo  

11 Fricção  

12 Peso 

13 Vida  
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14 Barulho 

15 Estilo 

16 Forma 

17 Tamanho 

18 Controle 

19 Propriedades térmicas 

20 Superfície 

21 Lubrificação 

22 Mercantilidade 

23 Manutenção 

24 Volume 

25 Responsabilidade 

26 Refabricação/recuperação de recursos 

Na confecção de um projeto é necessário informações das mais diversas 

áreas e fontes, vivemos hoje na chamada era da informação, onde tudo que esta 

relacionado a  informação acontece em uma velocidade estarrecedora, sendo difícil 

mas absolutamente importante, estar informado com relação desenvolvimentos do 

passado e do presente em sua área de atuação ou campo de estudos (SHIGLEY, 

2005). 

Bibliotecas, fontes governamentais, sociedades profissionais, universidades, 

catálogos comerciais, leituras técnicas e internet são alguns dos meios onde 

podemos colher informações para auxilio na elaboração e dimensionamento de 

projetos nas mais diferentes áreas da engenharia. 

 

2.1.10 Alumínio (Perfil)  

 

Texto extraído do catalogo engelegho: 

 
A produção industrial de alumínio e suas ligas é bastante recente. Em 1882, 
este metal era, ainda, uma raridade admirada com produção global de 2t. 
Em 1900, sua produção mundial era de 7000t, alcançando a marca de 2 
milhões de toneladas em 1943 e terminando o milênio com mais de 22 
milhões de toneladas. A bauxita é o minério do alumínio, presente em 
abundância na face da Terra, representando cerca de 8% da crosta 
terrestre. O processo Bayer, o mais usual para obtenção do óxido de 
alumínio da bauxita, é um método de hidróxido de alumínio da bauxita com 
uma solução de soda a temperaturas elevadas, separação dos resíduos 
sólidos, após o resfriamento da suspensão, retirada do hidróxido de 
alumínio da solução agora supersaturada através da cristalização e 
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devolução da solução de soda, após a separação do hidróxido cristalizado. 
O hidróxido obtido é transformado termicamente para óxido, isto é, alumina 
(Al2O3). O processo Hall-Heroult é responsável pela redução deste oxido 
para o metal, através da sua eletrólise em temperaturas de 950 a 980ºC. A 
alumina é, então, dissolvida em criolita fundida e através do ânodo do 
sistema dá-se a decomposição química do óxido de alumínio, obtendo-se o 
alumínio liquido em temperaturas elevadas. Resumindo, 4 Kg de bauxita 
produzem 2 Kg de alumina que originam 1 Kg de alumínio. Nesta etapa do 
processo a adição de sucatas (muito bem classificadas) é importante para 
resfriar este material, adequando a temperatura de vazamento, bem como a 
adição dos elementos de liga, em função da composição química desejada, 
seja na forma de tarugos para extrusão, placas para laminação, barras 
Properzi para trefilação ou lingotes para fundição de peças ou quaisquer 
outras finalidades. A partir desse ponto, é possível fazer uma distinção entre 
ligas fundidas, cujos produtos finais são obtidos através de vazamentos e 
solidificação do metal líquido em um molde com a forma da peça, e ligas 
trabalháveis, nas quais os produtos são obtidos pela transformação 
mecânica de um semi-acabado (placa, tarugo, vergalhão ou barra) 
(CATALOGO ENGELEGHO, 2010, p. 1). 
 

A figura 4 esboça o processo de industrialização do alumínio, desde minério 

até o processo final de fabricação. 

 

Figura 4 - Fluxograma de obtenção de alumínio 

 

 

 

Fonte: (CATALOGO ENGELEGHO, 2010) 
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2.1.11 Extrusão  

 

O processo de extrusão nada mais é do que transformar um tarugo de metal 

(bruto) em um perfil metálico, este processo dá-se da seguinte forma: o tarugo de 

metal é introduzido em uma câmara, onde a alta pressão e temperatura o fazem 

seguir/fluir através de uma ferramenta (matriz) com o formato desejado do perfil. 

 
Utilizado comercialmente desde o século XIX, foi na Segunda Guerra 
Mundial que o processo de extrusão passou pelo primeiro incremento. Os 
perfis extrudados de alumínio eram produzidos em grande quantidade para 
aplicação em componentes aeronáuticos. A introdução de ligas de alumínio 
intermediárias, tratáveis termicamente na própria prensa de extrusão e de 
muito boa extrudabilidade, permitiu uma rápida expansão dessa indústria no 
pós-guerra. Hoje, sistemas de fachada cortina, componentes de carrocerias 
de ônibus e caminhões, portas e janelas, estruturas aeroespaciais e 
centenas de outros itens são fabricados a partir de perfis de alumínio 
extrudado. A variedade de perfis que podem ser extrudados em alumínio é 
praticamente ilimitada. O processo reduz custos, pois elimina operações 
posteriores de usinagem ou junção, e possibilita a obtenção de seções mais 
resistentes pela adequada eliminação de juntas frágeis e uma melhor 
distribuição de metal. Entre os principais tipos de produtos extrudados estão 
perfis sólidos, tubulares e semi-tubulares. Suas aplicações são ideais para 
os setores de construção civil, bens de consumo, indústria elétrica e 
transportes. A maior parte dos extrudados de alumínio utilizados no mundo, 
são produzidos em prensas hidráulicas horizontais com capacidade de força 
de 1.200 a 2.400 toneladas. Outras com capacidades de até 15.000 
toneladas são utilizadas para empurrar perfis de grande dimensão ou 
complexidade geométrica, além de perfis produzidos com ligas de alta 
resistência mecânica. No outro extremo, prensas de 500 toneladas, por 
exemplo, são utilizadas para pequenas extrusões, produzindo de forma 
mais econômica perfis bem mais leves. Além das prensas, o processo 
requer equipamentos auxiliares, como fornos para aquecimento de tarugos 
e de tratamento térmico de perfis, além de máquinas para esticamento, 
transporte e corte dos produtos extrudados. O processo de extrusão é o que 
oferece maior versatilidade no desenvolvimento de produtos, quando se 
trata de projetar peças que tenham uma seção transversal constante. A 
fabricação, que em outros processos requer o encaixe de várias peças, 
pode ser simplificada utilizando um único perfil extrudado (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DO ALUMÍNIO, 1997/2011, p. 1). 
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Figura 5 - Croqui do processo de extrusão de perfil. 

 

Fonte:(FEP, 2011web) 
 

 

Figura 6 - Perfil em alumínio 20x20mm 

 
Fonte:  (CATALOGO ENGELEGHO, 2010).  
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A seguir tem-se a fórmula para o calculo de flexão do perfil 20x20mm, fonte: 

(Alu-cek, 2012)  

        (5) 

 

Sendo: 

F = Força em N (Newton) 

L = Comprimento do perfil em m (metros) 

I = Momento de Inercia em cm4 

f = Flexa resultante (curvatura máxima  em mm) 

 

2.1.12 Elementos de Fixação 

 

São todos os componentes responsáveis pela união dos demais 

componentes, união esta que pode ser desfeita sem uso de serras ou abrasivos 

como no caso da solda elétrica, química, dentre outras. Os exemplos mais 

conhecidos de elementos de fixação são os parafusos, porcas, rebites, etc. 

 

2.1.12.1 Parafusos 

 

Para Shigley (2005, p. 386): 

 
O parafuso de rosca helicoidal foi sem dúvida uma invenção mecânica 
extremamente importante. É a base para parafusos de potência - que 
transformam o movimento angular em movimento linear, a fim de transmitir 
potência ou desenvolver grandes forças (prensas, macacos, etc.) - e 
fixadores rosqueados- um elemento importante em junções não-
permanentes. 
 

Segundo Zaions (2008) os parafusos elementos de máquinas que na sua 

grande maioria (no ramo da mecânica) são utilizados em uniões não permanentes, 

que podem ser montas e desmontadas com uma grande facilidade, bastando 

apenas apertar e desapertar os parafusos e ou porcas que as matem unidas. 

Um parafuso é composto basicamente de 3 (três) partes principais:  

 - Cabeça; 

 - Haste; 

 - Rosca; 

Conforme mostra figura 7. 
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Figura 7 - Partes de um parafuso 

 
Fonte:  (GORDO & FERREIRA, 1996)  
 

A cabeça é responsável pelo tipo de acionamento deste elemento de fixação, 

pode ser do tipo fenda, philips, sextavado, torks, etc. 

A haste é a parte sem rosca do parafuso. 

Rosca é a parte mais complexa deste elemento Shigley (2005, p. 383) afirma 

que “Todas as roscas são feitas conforme a regra da mão direita, se nada em 

contrário for indicado”. 

A rosca é composta basicamente por: 

- Passo p é a distância entre formas adjacentes de rosca medidas 

paralelamente ao eixo de rosca. O passo em unidades inglesas é o recíproco do 

número de formas de rosca por polegada N. 

- Diâmetro maior d é o maior diâmetro de uma rosca de parafuso. 

- Diâmetro menor dr ou d, é o menor diâmetro de uma rosca de parafuso. 
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Figura 8 - Terminologia de roscas de parafuso (roscas afiadas em "v") 

 
Fonte:  (SHIGLEY, 2005)  

 

 
Outros tipos de roscas conforme figura 9. 
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Figura 9 - Tipos de rosca 

 
Fonte:  (GORDO & FERREIRA, 1996)  
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Figura 10 - Tipos de parafusos 

 
Fonte: (GORDO & FERREIRA, 1996) 

 

Provenza (1977) lista as seguintes fórmulas para dimensionamento de 

parafusos: 
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Dimensionamento de roscas.  

· Força admissível para uma rosca: 

         (6) 

Sendo: 

Q =  Força axial da rosca [kgf]; 

σ  =  Tensão de torção do material [kgf/mm²]; 

do =  Diâmetro do núcleo da rosca [mm]; 

 
· Força para movimentação: 

        (7) 

Sendo: 

F = Força [kgf]; 

Q = Carga [kgf]; 

α = Ângulo da hélice [o]; 

φ = Ângulo de atrito [o]; 

 

· Ângulo da hélice: 

         (8) 

Sendo: 

α =  Ângulo da hélice [°]; 

h =  Passo da rosca [mm]; 

d =  Diâmetro médio da rosca [mm]; 

 

· Ângulo de atrito: 

         (9) 

Sendo: 

φ =  Ângulo de atrito [ °]; 

µ' =  Coeficiente de atrito entre os materiais; 

 

· Pressão específica entre o parafuso e a porca: 

        (10) 

Sendo: 

p = Pressão específica entre os materiais [kgf/mm²]; 
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Q = Força axial da rosca [kgf]; 

n = Número de filetes da porca; 

de  = Diâmetro externo do parafuso [mm]; 

do  = diâmetro interno do parafuso [mm]; 

 

· Momento torcedor do parafuso: 

       (11) 

Sendo: 

Mt = Momento torcedor [kgf.m]; 

Q = Força axial da rosca [kgf]; 

rm = Raio médio do parafuso [mm]; 

α = Ângulo da hélice [ °]; 

φ = Ângulo de atrito [ °]; 

 

· Determinação do rendimento : 

         (12) 

Sendo: 

ƞ = Rendimento da rosca [%]; 

α = Ângulo da hélice [ °]; 

φ = Ângulo de atrito [ °]; 

 

2.1.12.2 Porcas  

 

Segundo Dorte (2010, p. 27) porca é uma peça de forma prismática ou 

cilíndrica, geralmente metálica, com furo roscado, no qual se encaixa um parafuso 

ou uma barra roscada. Em conjunto com um parafuso, ela é um acessório 

amplamente utilizado na união de peças. 

Dorte (2010, p. 27) diz que a parte externa da porca tem vários formatos para 

atender a diversos tipos de aplicações, a porca é fabricada de diversos materiais 

como, aço, bronze, latão, alumínio ou plástico e o perfil da rosca varia de acordo 

com o perfil do parafuso ou fuso específico. Conforme figura 11. 
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Figura 11 - Modelos de porcas 

 
Fonte: (BLOG DO PROFESSOR CARLÃO, 2012) 

 

Modelos especiais, como as porcas tipo “T”, porcas martelo, dentre outras 

que são utilizadas em perfis especiais. As figuras 12, 13 e 14 apresentam exemplos.  
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Figura 12 - Porca diagonal 

 
Fonte: (CATALOGO ENGELEGHO, 2010) 
 

Figura 13 - Porca martelo "T" 

 
Fonte: (CATALOGO ENGELEGHO, 2010) 

 

Figura 14 - Porca Chanfrada para canal 8mm 

 
Fonte: (CATALOGO ENGELEGHO, 2010) 
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· Determinação da altura da porca: 

         (13) 

Sendo: 

H = Altura da porca [mm]; 

n = Número de filetes; 

t = Passo da rosca [mm]; 

 

2.1.13 Mesa de Impressão 

 

Segundo Evans (2012) a mesa de impressão é a superfície em que seus 

impressos são realizados, e pode variar de uma impressora para outra, variando de 

100 mm² a 200 mm². A mesma é usada para prevenir empenamento ou fissuras nas 

impressões enquanto elas resfriam e criar uma melhor adesão entre as primeiras 

camadas da impressão e a superfície da mesa. 

 
The printbed is the surface that your 3D prints are built on. The size of a 
printer’s printbed will vary from one printer to the next, ranging from 100mm² 
to 200mm”. The printbed is used to prevent warping or cracking of prints as 
they cool and to create better adhesion between the first layers of the print 
and the printbed surface (EVANS, 2012, p. 4) 

 
 

Figura 15 - Mesa Aquecida 

 

Fonte:  (EVANS, 2012)  
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A base de impressão pode ser fabricada em alumínio vidro. O alumínio por 

sua vez tem uma melhor transmissão de temperatura sobre o vidro, por outro lado o 

vidro é possui uma superfície extremamente lisa, o que proporciona maior facilidade 

para o destacamento da peça impressa reduzindo assim as chances de danificar a 

peça no momento da extração da mesma. 

A mesa deve ser aquecida por alguns motivos em especial, para: não haver 

trincas ou fissuras nas primeiras camadas de impressão, promover uma melhor 

adesão da peça na mesa evitando o escorregamento da peça durante a impressão, 

reduzir o empenamento da peça (geralmente acontece em peças com menos 

espessura). Porém quando o não se alcança um controle de temperatura muito 

preciso pode ser adicionado adesivos (fita adesiva a base de PET, silicone, etc.), 

sobre a mesa de impressão para promover uma melhor adesão das camadas iniciais 

na mesa evitando assim os problemas supracitados. Outra técnica a ser praticada é 

a aplicação de um verniz do tipo PRIMER, um promotor de adesão o que auxilia 

muito na ancoragem do material sobre as superfícies lisas (técnica esta 

desenvolvida nesta pesquisa). 

Formula para o cálculo da  área de um retângulo : 

         (14) 

Sendo: 

A = Área [mm]; 

b = Base [mm]; 

h = Altura [mm]; 

 

2.1.14 Movimentação Linear 

 

Conforme descrito em seu livro Evans (2012) relata que o tipo do sistema de 

movimentação linear (ou montagem mecânica que possibilite cada eixo se 

movimentar) que é usado nas impressoras 3D irá determinar a precisão da 

impressora, A velocidade de impressão e quantas manutenções serão necessárias 

em longo prazo. A maioria das impressoras 3D pessoais usam hastes lisas de 

precisão para guiar cada eixo e buchas de plástico, bronze ou até rolamentos 

lineares de esfera para deslizar através de cada haste. Os sistemas com rolamentos 

lineares de esferas tem ganhado muita popularidade ultimamente pela sua 
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longevidade e suavidade de operação durante a vida da impressora, entretanto elas 

geram maior ruído durante operação do que as buchas de bronze. 

 
The type of linear motion system (or the mechanical assembly that allows 
each axis to move) that is used by the 3D printer will often determine how 
accurate the printer is, how fast the printer can print, and how much or how 
little maintenance will be needed by the printer over the long term. Most 
personal 3D printers use smooth, precision ground rods for each axis, and 
either plastic, bronze, or linear ball bearings to glide across each rod. Linear 
ball bearing systems have gained a lot of popularity lately for their longevity 
and smoother operation over the life of the printer; although they are often 
louder during operation than bronze bushings (EVANS, 2012, p. 4-5). 

 

Figura 16 - Buchas de bronze auto alinhadas em uma Impressora 3D 

 

Fonte:  (EVANS, 2012)  
 

O melhor sistema de movimentação linear para uma impressora 3D é uma 

escolha tão pessoal quanto o modelo de carro que você dirige. Buchas feitas pela 

própria impressora são baratas, mas não duram muito. Buchas de plástico usinado 

(chamadas de buchas Igus) são bem suaves e trabalham bem, para o eixo Z que se 

move lentamente, mas eles tendem a deformar sobre uso com maior carga. Em 

outra mão, o beneficio do uso do rolamento linear de esferas discutido anteriormente 

depende da qualidade das hastes em que ele anda e custa mais. Outros materiais, 
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como feltro, também foram testados com resultados mistos. Algumas impressoras 

usam também guias lineares industriais que possuem potencial para maior precisão 

e longevidade a um maior custo e complexidade mecânica. 

 
The “best”  type of  l inear mot ion system for a 3D pr inter  is  
about  as personal a dec is ion as the k ind of  car you dr ive. 3D 
pr inted bushings are very cheap, but don’t  las t that long.  
Machined p last ic bushings (cal led Igus bushings) are very 
smooth and work  wel l  for  the s low-moving z-ax is, but they tend 
to deform under  heavier use.  On the other hand, the re l iabi l i t y 
of  l inear bear ings d iscussed ear l ier  depends on the qual i t y of  
the smooth ra i ls  they r ide on and they cost more. Other , more 
exot ic mater ia ls,  l ike felt ,  have a lso been tr ied wi th mixed 
resul ts.  Some pr inters even use industr ia l  l inear  g l ides that  
have the potent ia l for  greater accuracy and longevi ty at  
increased cost and mechanical complex i ty Fonte: (EVANS, 
2012,  p. 4-5)  

 
 

Figura 17 - Patins e Guias Lineares suportando grande peso 

 

Fonte: (PEF, 2012)  
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2.1.15 Rolamentos  

 

Cruz (2008) define rolamento como sendo um dispositivo constituído 

basicamente de dois anéis concêntricos, sendo o anel externo montado na caixa do 

mancal e o anel interno montado no eixo. Entre os anéis existem os elementos 

girantes que podem ser esferas, rolos cilíndricos, rolos cônicos ou rolos  esféricos. 

Para manter a uniformidade do espaçamento entre os elementos girantes e,  

principalmente, para diminuir o atrito entre eles, existem as gaiolas. 

 

Figura 18 – Rolamento Radial 

 
Fonte:  (CRUZ, 2008)  
 

 
         (15) 

Sendo 

M= Momento torçor [N.m]; 

F= Capacidade de carga dinâmica [N]; 

r= Metade do Ø (diâmetro) interno do rolamento [m]. 

 

2.1.15.1 Rolamentos lineares de esfera 

 

Após a troca das correias sincronizadas e polias está à troca das buchas por 

rolamentos lineares de esferas nos eixos que deslizam resultando em um impacto 

significante na qualidade de impressão e redução de qualquer empenamento que 

possa ocorrer no movimento do eixo. A maioria das impressoras 3D tem um carro ou 

trilho para cada eixo encaixado nos rolamentos que deslizam sobre um par de guias. 
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A suavidade e precisão de suas impressões estão diretamente relacionadas à 

precisão de seus rolamentos lineares (EVANS, 2012, p. 263-264). 

 
Next to replacing the timing belts and pulleys, upgrading the linear bearings 
that each axis slides on can also have a significant impact on the print 
quality of your printer and reduce any binding that might occur over an axes 
movement. Most 3D printers have a carriage or sled for each axis, which 
attaches to bearings that slide along a pair of smooth rods. The smoothness 
and accuracy of your prints are directly related to the precision of your linear 
bearings (EVANS, 2012, p. 263-264). 

 

Figura 19 - Exemplo de rolamentos lineares 

 
Fonte:  (EVANS, 2012)  

 

A figura anterior apresenta dois modelos de orientadores lineares, os envoltos 

por ABS vermelho (presilhas impressas) são os rolamentos lineares (esquerda da 

figura), as peças com uma capa preta são buchas auto alinhadoras fabricadas e 

bronze e revestidas por polímero e ao centro da imagem 3 rolamentos lineares sem 

acessórios. Existem outros tipos de orientadores lineares como as buchas de nylon 

ou teflon (temperaturas elevadas) da marca Igus e uma grande quantidade de carros 

lineares e seus guias (estes são condicionados a fabricantes carro / guia). 
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Rolamentos lineares de esferas, como o LM8UU mostrado na figura acima 

para guias de 8 mm, tem ganhado popularidade recentemente. 

Similar aos rolamentos radiais, os lineares tem uma capa externa de aço inox 

e um anel interno plástico que mantem os pequenos rolamentos de esferas em um 

arranjo horizontal em todo o comprimento do rolamento. A um custo de um maior 

ruído durante o movimento temos um sistema mais suave e tolerante a variações na 

guia do eixo. Buchas de bronze e plástico oferecem uma operação mais silenciosa, 

mas requerem que as guias tenham uma maior tolerância, entretanto tem se notado 

que elas tendem a empenar durante o movimento com maior frequência do que 

rolamentos lineares de esferas.  

 
Linear ball bearings, like the LM8UU bearings shown in Figure 10-6 for 8mm 
metric smooth rods, have gained popularity recently. Similar to radial ball 
bearings, linear ball bearings have an outer stainless steel shell and an inner 
plastic ring that holds tiny ball bearings in a horizontal arrangement along 
the length of the bearing. At the cost of a slightly louder movement noise, 
this makes a linear ball bearing system move fairly smoothly and is more 
tolerant of variations in the smooth rod used on the axis. Bronze and plastic 
bushings offer a potentially smoother and quieter operation, but require the 
smooth rods to be of higher tolerance; although even then, I have found that 
they tend to bind during movement much more than linear ball bearings 
(EVANS, 2012, p. 263-264). 

 

Figura 20 - Estrutura do rolamento linear 

 

Fonte:  (RAC, 2013web)  
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2.1.16 Estrutura 

 

A função da estrutura é segurar todos os componentes, os formatos dos 

elementos estruturais da impressora e o seu material de construção determinam 

muito sobre a precisão da impressora. Todos os modelos desenvolvidos no estilo 

RepRap usam componentes tridimensionais impressos juntamente com fusos e 

outras peças para montar seu quadro estrutural. Em outra mão, Impressoras em 

formato de caixa como a MakerBot ou a MakerGear Mosaic usam compensado 

cortado a lazer que depois é parafusado para montar o quadro (EVANS, 2012, p. 6-

7). 

Holding everything together is the 3D printer’s frame. This frame forms the 
structural element of your 3D printer and its material and construction 
determine a lot about the final accuracy of your printer. All of the RepRap 
style designs will use 3D-printed components along with threaded rod and 
other hardware to make the frame structure. On the other hand, Box Bots 
like the MakerBot or the MakerGear Mosaic use laser-cut plywood that is 
bolted together to make the frame (EVANS, 2012, p. 6-7). 

 

 

Figura 21 - Quadro de compensado de uma MakerGear Mosaic 

 
Fonte:  (EVANS, 2012)  
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Um quadro de compensado cortado usa uma construção com abas e 

encaixes, onde duas peças de compensado são unidas com abas de uma peça nos 

encaixes de outra e conectada com parafusos e porcas. Este tipo de quadro é ‘ 3D, 

então você irá cortar os fusos e as guias de vários tamanhos frequentemente, 

adicionando complexidade à construção geral da impressora. Finalmente, alguns 

dos designs mais recentes de impressoras estão usando extrusões de alumínio para 

construir o quadro por ser rígido e fácil de montar, porem este modelo pode custar 

de R$ 200,00 a 400,00 reais a mais. 

 
A laser-cut plywood frame uses slot-and-tab construction, where two pieces 
of plywood are held together with tabs from one piece fitting into slots in the 
other, and connected with nuts and bolts. This type of frame is generally 
easier to assemble and offers better up-front precision so that printer 
calibration is easier; however, these frames are often louder during 
operation and all those screws will eventually need retightening later. 
Conversely, threaded rod frames make for quieter robots, but add to an even 
more complex assembly and calibration. If you are sourcing all the parts for 
your 3D printer, then you will often need to cut the various lengths of 
threaded and smooth rod again, adding to the complexity of the overall build. 
Finally, some of the more recent printer designs are using commercial 
aluminum extrusions to build a frame that is rigid and easy to assemble, 
although it can cost as much as $100 to $200 more (EVANS, 2012, p. 6-7). 
 

2.1.17 Polias e Correias 

 

São elementos mecânicos de transmissão de força e/ou movimento. As polias 

são peças circulares com 1 (um) ou mais canais para a transmissão de 

força/movimento, geralmente as polias são diretamente acopladas a eixos motrizes, 

que por sua vez são acoplados a máquinas ou equipamentos. Para 

uma polia funcionar se faz necessária a presença de vínculos chamados correias, 

que são elementos circulares flexíveis. Existem vários modelos de correias e para 

cada tipo de correia existe um tipo de polia que se ajusta perfeitamente a ela.  

O sistema de transmissão de polias/correias também pode ser utilizado para 

multiplicar ou reduzir a rotação do eixo movido em relação ao eixo motor. 
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Figura 22 - Relação de rotação (redução do eixo movido) 

 
Fonte:  (CENTRO DE REFERÊNCIA VIRTUAL DO PROFESSOR, 2013web)  

 

A maioria dos acionamentos são através de correias industriais em 

V. Correias em V utilizam sua seção transversal trapezoidal em contato com as 

laterais da polia para gerar atrito e, consequentemente, capacidade para 

transmissão de força e movimento.  

 
Correias industriais em V múltiplas e/ou unidas são especificadas para 
cargas pesadas. Um acionamento com correia em V pode proporcionar um 
rendimento máximo de 95-98% no momento da instalação. O rendimento 
também depende do tamanho das polias, do torque consumido pelo 
equipamento e tipo de correia em V utilizada. O rendimento da transmissão 
ao longo do tempo pode reduzir 5% devido ao escorregamento, porque 
as correias industriais em V não são retensionadas periodicamente, 
gerando assim um rendimento nominal de aproximadamente 93%. Já 
as correias sincronizadoras são dentadas e exigem a instalação de polias 
dentadas ou sincronizadas. As correias sincronizadoras proporcionam um 
rendimento nominal de 98% constante ao longo do tempo e para uma 
grande variedade de cargas (leves a pesadas). Em contrapartida, 
as correias em V possuem uma grande redução no rendimento quando 
trabalham em elevados torques devido ao aumento do 
escorregamento. Correias sincronizadoras exigem menos manutenção e 
retensionamento, funcionam em ambientes úmidos e contaminados, e 
devido ao engrenamento positivo não patinam.  
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Segurança 
A transmissão por correias oferece proteção contra choques (em 
decorrência do deslizamento), vibrações(em função do elemento ser 
flexível) e sobrecarga (também decorrente do deslizamento). No caso de 
choque e/ou sobrecarga exceder a força de atrito, ocorrerá o deslizamento 
da correia na polia, protegendo assim o sistema motor, o que não ocorre na 
transmissão por correntes e engrenagens (POLIAS GATES, 2013, p. 1).  
 

As correias sincronizadoras são hoje um dos mecanismos mais confiáveis no 

que diz respeito a sistema de transmissão mecânica. Possuem um aplicabilidade 

muito grande no mercado, desde a linha pesada automotiva a é a linha de 

informática (impressoras). 

 

Figura 23  - Correia sincronizadora 

 
Fonte: (TRIMBO, 2013web) 

 

Para mover os três eixos de um robô cartesiano, sua impressora 3D irá usar 
no mínimo um par de correias sincronizadas acopladas aos motores em 
ambos os eixos X e Y. As correias, essencialmente correias planas com 
dentes igualmente espaçados que encaixam com a polia para providenciar 
uma aderência positiva á corrente ou engrenagem, é responsável por 
transmitir o movimento rotacional do motor para um movimento linear do 
eixo. As possibilidades para os tipos de correias sincronizadas são 
inúmeras, mas melhorando suas correias e polias você terá um efeito 
mensurável na qualidade de impressão. Todas as correias são 
caracterizadas pelo perfil dentado, ou pela forma individual de seus dentes 
encontrados em ambos a correia e a polia. Este perfil precisa fechar em 
ambos, polia e correia, e é definido pela forma do dente e o passo ou 
espaçamento entre cada dente (EVANS, 2012, p. 260). 
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2.1.17.1 Correia sincronizadora 

 

Figura 24 - Correias sincronizadoras 

 

Fonte:  (EVANS, 2012,  adaptada)  

 

Como na comparação anterior a figura anterior mostra correias 

sincronizadoras em ambos os perfis T5 e GT2. Elas são feitas de vários materiais 

diferentes, como poliuretano ou neoprene, com cordas de tração de aço ou fibra de 

vidro, percorrendo a cinta para adicionar maior resistência (EVANS, 2012, p. 260-

261). 

As with the earlier comparison, Figure 10-2 shows timing belts in both the T5 
and GT2 profiles. Belts are made from several different materials, such as 
polyurethane or neoprene, with tensile strings, such as steel or fiberglass, 
running through the belt to add strength (EVANS, 2012, p. 260-261). 
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2.1.17.2 Polia sincronizadora 

 

Figura 25 - Variedade de polias 

 
Fonte:  (EVANS, 2012)   

 

Quando aperfeiçoando sua correia sincronizadora, você já terá escolhido um 

perfil de dente, então o próximo passo é encontrar uma polia que encaixe. Você tem 

que decidir de que material a polia é feita; o diâmetro e o numero de dentes na polia, 

o numero de flanges no exterior da polia e o tipo do acoplamento que a polia usará 

para encaixar no motor. Na escolha de uma polia industrial, você precisa levar em 

conta o numero de dentes para que a mesma tenha dentes suficientes a fim de 

encaixar no mínimo seis dentes da correia durante todo o tempo, como ilustrado na 

figura a seguir. Procure por polias com no mínimo 14 dentes e no máximo 36 dentes 

para conseguir uma boa resolução (EVANS, 2012,p. 261-263). 

 
When upgrading your timing belts, you will have already chosen a tooth 
profile, so the next step is to find a pulley that matches. You need to decide 
on the type of material the pulley is made from; the diameter of and the 
number of teeth on the pulley; the number of flanges on the outside of the 
pulley; and the type of hub that the pulley will use to attach to the motor. 
When selecting a manufactured pulley, you want a pulley that has enough 
teeth to engage at least six teeth on the belt at any time, illustrated in Figure 
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10-4. At the minimum, I would start looking for 14-tooth pulleys and limit the 
search to no more than 36 teeth at the maximum to retain decent resolution 
(EVANS, 2012, p. 261-263). 

 

Figura 26 - Encaixe entre correia e polia 

 
Fonte:  (EVANS, 2012)  

 

O material ao qual a polia é feita é limitado à plástica, geralmente 

policarbonato, ou metálica, geralmente alumínio. Polias de metal são mais precisas 

e duram mais, entretanto custam significativamente mais. Você pode também 

selecionar a flange simples ou dupla para deixar a cinta mais fácil de montar ou 

manter a cinta no local respectivamente. 

 
The material that a pulley is made from is limited to plastic, usually 
polycarbonate, or metal, usually aluminum. Metal timing pulleys are more 
precise and will last longer although cost significantly more. You can also 
select from a single- or double-flange pulley to either make the belt easier to 
put on or to keep the belt on, respectively (EVANS, 2012, p. 261-263). 
 

 

2.1.18 Momento torçor 

 

Cruz (2008, p. 42) define da seguinte forma momento de torção: também 

chamado de torque, é o momento de uma força aplicado a elementos giratórios, 

onde o ponto base do momento é o centro de rotação. Na figura, temos: A figura 25 

ilustra os dados e força aplicada.  
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Figura 27 – Momento de Ft em relação ao Ponto P 

 
Fonte:  (LEMARS MECHANICAL, 2011web)  

 
 

Com base na figura 25, tem-se a seguinte fórmula: 

          (16) 

Sendo: 

 Mt= Momento torçor [N.m]; 

 Ft= Força tangencial [N]; 

 R= Raio do eixo [m]. 

 

       

��ÈÉÊ� 1 – Momento torçor 

(continua) 
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Fonte: (MSPC, 2013web) 
 

 

2.1.19 Momento de Flexão 

 

� +"/-$" F�$"� �#� -$� �  "/� ���r���8� *" /"/-$"  relativas a 

 4!" Pcp 8"-$�*" -" �0" *� #4�p ���*" #"� 8���� �#��8�*� $��- n� ��/-$

�" �0" �"-��$�*�-��� (�"*�9�-*"  5"�4" que tende a curvar o eixo longitudinal, 

#�"n"8�-*" $- K -"�/�� * $��4!"  8"/#�  !" -�  $��$����     
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Figura 28 – Diagrama do momento fletor 

Fonte: (FEC, 2013web) 

 

· Diâmetro do eixo 

         (17) 

 Sendo: 

 d=diâmetro do eixo [mm]; 

 Mf=momento fletor [kgf.mm]; 

 σfadm=tensão admissível à flexão [kgf.mm²]. 

 

· Momento de flexão 

          (18) 

 Sendo: 

 Mf=Momento fletor [kgf.mm]; 

 P=Carga [kgf]; 

 L=Comprimento [mm]; 
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2.1.20 Fusos  

 

Tipicamente as impressoras estilo RepRap utilizam o eixo Z orientado com 

fusos presos nos rotores dos motores de passo, usando algum tipo de acoplador. 

Geralmente estes acopladores são impressos ou usam tubos de nylon para prender 

o fuso e o rotor do motor. Acopladores desalinhados ou que tenham alguns graus de 

liberdade podem causar oscilações no eixo Z e por consequência no eixo X que 

percorre nele enquanto o eixo sobe ou desce. Este movimento de canto a canto 

pode criar camadas acentuadas nos objetos impressos. Em alguns casos, 

acopladores impressos podem soltar completamente, derrubando o eixo em meio à 

impressão. Alguns donos de impressoras RepRap tentaram consertar isto 

restringindo o eixo Z, contrariamente tenho descoberto que tendo uma pequena 

tolerância no seu eixo z, como as providas por acopladores helicoidais mostrados na 

figura a seguir garante um melhor desempenho geral (EVANS, 2012, p. 264-266). 

 
Typical of these RepRap machines, the z-axis is driven by threaded rods 
attached to the shaft of the z-axis stepper motors using some form of 
coupler. Often these couplers are printed or make use of nylon tubing in 
some form to grip the shaft of the motor and the threaded rod connecting the 
two together. Improperly aligned couplers or couplers that lack a degree of 
flexibility might cause the z-axis rods, and by extension the entire x-axis that 
rides on it, to wobble as the axis moves up and down. This side-to-side 
movement can create pronounced layers in your printed objects. In some 
cases, printed couplers might even give way completely, dropping the axis in 
midprint. Some RepRap owners have tried to fix this by overly constraining 
the z-axis; conversely, I have found that having a little more tolerance in your 
z-axis, such as that provided by the helical shaft couplers shown in Figure 
10-8, provides slightly better performance overall (EVANS, 2012, p. 264-
266). 
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Figura 29 – Fuso do eixo Z 

 
Fonte:  (EVANS, 2012)   

 

Figura 30 - Fuso em aço 1045 e porca em bronze ambos com rosca trapezoidal 

 
Fonte:  (GUIACNC, 2013web)  



56 
 

Fórmulas para o dimensionamento de fusos trapezoidais (Fonte catalogo ATI 

Brasil) 

 

Ø Torque necessário para o sistema: 

         (19) 

Sendo: 

T = Torque [N.m]; 

J = Inércia [kg.m²]; 

A = Aceleração[rot/s²]. 

 

Ø Inércia do fuso: 

        (20) 

Sendo: 

Jf = Inércia do fuso [kg.m²]; 

D = Diâmetro [m]; 

L = Comprimento [m]. 

 

Ø Determinação da inércia da carga: 

         (21) 

Sendo: 

Jc = Inércia da carga [kg.m²]; 

W = Carga [kg]; 

P = Passo [mm]; 

 

Ø Determinação da inércia total do sistema: 

        (22) 

Sendo: 

J = Inércia [kg.m²]; 

Jr = Inércia do rotor [kg.m²]; 

Jf = Inércia do fuso [kg.m²]; 

Jc = Inércia da carga [kg.m²]; 
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Ø Determinação da aceleração para um perfil trapezoidal 

         (23) 

Sendo: 

A = Aceleração [rot/s²]; 

D = Rotações; 

t = Tempo [s]. 

 

2.1.21 Transmissão 

 

Transferir e transformar potência e movimento a outro sistema, podendo ou 

não varias as rotações e potência entre dois eixos distintos, são as principais 

funções dos sistemas de transmissão (DORTE, 2010). 

Os sistemas de  transmissão que serão utilizados no estudo deste projeto 

serão: 

· por engrenagens; 

· Polias / correias sincronizadoras; 

· por atrito. 

A transmissão de potência e movimento pode ser realizada de duas maneiras: 

a) Por forma - a forma dos elementos transmissores é adequada para 

encaixamento entre si, permitindo grandes potências e rotações, sem que 

hajam perdas de rotação e velocidade. 

b) Por atrito - onde a transmissão se dá pelo contato entre as superfícies, por 

pressão, transmitindo potências e rotações em níveis consideráveis.  

Dorte (2010) afirma que à transmissão por atrito, ressalta que em alguns 

casos, devido ao desgaste dessas superfícies ou até mesmo pela pressão e ajustes 

inadequados por parte dos operadores, poderá existir a redução de rendimento. 

 

2.1.22 Análise de Elementos Finitos 

 

Conforme Lima (2008) ao fazer o dimensionamento de peças isoladas, utiliza-

se equações básicas, porem quando a analise deve ser feita com peças que 

trabalharão unidas, em conjunto ou componentes complexos, utiliza-se o método de 

elementos finitos, que tem como princípio diminuir o cálculo de um estrutura 
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complexa, que levaria a uma equação extensa e complicada para várias estrutura 

pequenas, que são mais fáceis de serem determinadas.    

Por serem os dados mais próximos de dados experimentais medidos em 

laboratórios, o método utilizado para análise de elementos finitos baseado no 

Critério de Von Mises é o mais utilizado. Nesta teoria considera-se que o 

escoamento ocorre quando a energia que se associa a mudança de forma de um 

corpo sob carregamento multiaxial for igual energia de distorção de um corpo de 

prova de tração, quando o escoamento ocorre na tensão de escoamento uniaxial. 

 

Figura 31 - a. estado triaxial de tensões - b. variações de volume  - c. distorção 

 
Fonte: LIMA (2008, p. 11) 

 

 

2.1.23 Ferramentas Computacionais 

 

O termo CAE (engenharia auxiliada por computador) usualmente se aplica a 

todas as aplicações relacionadas à engenharia. Com essa definição o CAD 

(desenho auxiliado por computador) pode ser considerado um subconjunto da CAE. 

Alguns pacotes de programas de computador realizam analise especifica de 

engenharia e/ou tarefas de simulação que auxiliam o projetista , mas não são 

considerados ferramentas de para a criação do projeto da mesma madeira que o 

CAD 9 (SHIGLEY, 2005). 

Os softwares (programas) CAD são ferramentas poderosas para o 

desenvolvimento de projetos em todas as áreas da engenharia, tal pacote de 

programas pode gerar imagens bidimensionais (2D) e  tridimensionais (3D), para um 

melhor entendimento/visualização de peças, mecanismos ou mesmo do projeto total. 
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Shigley (2005, p. 31) complementa da seguinte forma: 

 
Programas de projeto auxiliado por computador (CAD) permitem o 
desenvolvimento de projetos tridimensionais (3D) a partir dos quais 
visualizações ortográficas bidimensionais convencionais com 
dimensionamento automático podem ser produzidas. Os passos das 
ferramentas de manufatura podem ser gerados a partir dos modelos 3D; 
além disso, em alguns casos, peças podem ser criadas diretamente de uma 
base de dados 3D, mediante o emprego de um método de prototipagem 
rápida e de manufatura (estereolitografia) - manufatura sem papel outra 
vantagem de uma base de dados tridimensional é que ela permite cálculos 
rápidos e precisos das propriedades de massa, tais como massa, 
localização do centro de gravidade e momentos de inércia das massas. 
Outras propriedades geométricas, como áreas e distâncias entre pontos, 
são provavelmente obtidas de maneira fácil. Há diversos pacotes de 
programas de CAD disponíveis, tais como Aries, AutoCAD, CadKey, I-
Deas/Unigraphics e ProEngineer, para mencionar apenas alguns. 
 

Programas de computador não são um substituto para o processo de 

pensamento humano. Você é o condutor aqui; o computador é o veículo para assisti-

lo em sua jornada em busca de uma solução. Os números gerados por um 

computador poderão estar distantes da verdade se você der entrada a um registro 

incorreto, se interpretar mal a aplicação ou o resultado do programa, se este contiver 

erros, etc. É responsabilidade do engenheiro projetista assegurar a validade dos 

resultados; portanto, seja cauteloso ao verificar a aplicação e os resultados, realize 

testes de verificação ao submeter problemas com soluções conhecidas e verifique o 

fabricante do programa, bem como boletins de grupos de usuários (SHIGLEY, 

2005). 

 

2.1.24 Norma Regulamentadora 

= Normas Regulamentadoras (NRs), orientam e regulamentam 

#�"8*�/-$" "�����$%��" ���8�"-�*" à segurança e medicina do trabalho. Tais  

-"�/� contam no Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do 

T�����M" (CLT). Foram através da Portaria N.° 3.214, 8 de junho de 1978, todas as 

/#� � ��� ����� ���*� pela CLT devem cumpri-las.  

S!" ���"��*�  /"*�5�8�*� #"� 8"/�  K tripartites específicas 

8"/#" $� #"� �#� -$�-$ do governo, empregadores e empregados. Estas 

-"�/�  !" #��"*�8�/-$ �n� �*� #�" Ministério do Trabalho e Emprego. 
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2.1.24.1  NR-12 segurança em máquinas e equipamentos 

 

Alteração dada pela Portaria MTE nº 197 de 17/12/10 (Publicada no D.O.U. 

de 24/12/2010), é composta por, 19 títulos com 216 itens e subitens e 11 anexos 

com 783 itens e subitens. A fundamentação legal,Ordinária e específica, que dá 

embasamento jurídico à existência da NR, são os artigos 184 e 186 da CLT. 

 

Princípios Gerais 
12.1. Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referencias 
tecnicas, principios fundamentais e medidas de protecao para garantir a 
saude e a integridade fisica dos trabalhadores e estabelece requisitos 
minimos para a prevenção de acidentes e doencas do trabalho nas fases de 
projeto e de utilizacao de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e 
ainda a sua fabricacao, importacao, comercializacao, exposicao e cessao a 
qualquer titulo, em todas as atividades economicas, sem prejuizo da 
observancia do disposto nas demais Normas Regulamentadoras – NR 
aprovadas pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas 
tecnicas oficiais e, na ausencia ou omissao destas, nas normas 
internacionais aplicaveis. 
12.1.1. Entende-se como fase de utilizacao a construcao, transporte, 
montagem, instalacao, ajuste, operacao, limpeza, manutencao, inspecao, 
desativacao e desmonte da maquina ou equipamento. 
12.2. As disposicoes desta Norma referem-se a maquinas e equipamentos 
novos e usados, exceto nos itens em que houver mencao especifica quanto 
a sua aplicabilidade. 
12.3. O empregador deve adotar medidas de protecao para o trabalho em 
maquinas e equipamentos, capazes de garantir a saude e a integridade 
fisica dos trabalhadores, e medidas apropriadas sempre que houver 
pessoas com deficiência envolvidas direta ou indiretamente no trabalho. 
12.4. Sao consideradas medidas de protecao, a ser adotadas nessa ordem 
de prioridade:  
a) medidas de protecao coletiva; 
b) medidas administrativas ou de organizacao do trabalho; e 
c) medidas de protecao individual. 
12.5. A concepcao de maquinas deve atender ao principio da falha segura. 
Arranjo físico e instalações. 
12.6. Nos locais de instalacao de maquinas e equipamentos, as areas de 
circulacao devem ser devidamente demarcadas e em conformidade com as 
normas tecnicas oficiais. 
12.6.1. As vias principais de circulacao nos locais de trabalho e as que 
conduzem as saidas devem ter, no minimo, 1,20 m (um metro e vinte 
centimetros) de largura. 
12.6.2. As areas de circulacao devem ser mantidas permanentemente 
desobstruidas.  
12.7. Os materiais em utilizacao no processo produtivo devem ser alocados 
em areas especificas de armazenamento, devidamente demarcadas com 
faixas na cor indicada pelas normas tecnicas oficiais ou sinalizadas quando 
se tratar de areas externas. 
12.8. Os espacos ao redor das maquinas e equipamentos devem ser 
adequados ao seu tipo e ao tipo de operacao, de forma a prevenir a 
ocorrencia de acidentes e doencas relacionados ao trabalho. 
12.8.1. A distancia minima entre maquinas, em conformidade com suas 
caracteristicas e aplicacoes, deve garantir a seguranca dos trabalhadores 
durante sua operacao, manutencao, ajuste, limpeza e inspecao, e permitir a 
movimentação dos segmentos corporais, em face da natureza da tarefa. 
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12.8.2. As areas de circulacao e armazenamento de materiais e os espacos 
em torno de maquinas devem ser projetados, dimensionados e mantidos de 
forma que os trabalhadores e os transportadores de materiais, mecanizados 
e manuais, movimentem-se com seguranca. 
12.9. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam maquinas e 
equipamentos e das areas de circulacao devem: 
a) ser mantidos limpos e livres de objetos, ferramentas e quaisquer 
materiais que oferecam riscos de acidentes; 
b) ter caracteristicas de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, 
oleos e outras substancias e materiais que os tornem escorregadios; e 
c) ser nivelados e resistentes as cargas a que estao sujeitos. 
12.10. As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser 
organizadas e armazenadas ou dispostas em locais especificos para essa 
finalidade. 
12.11. As maquinas estacionarias devem possuir medidas preventivas 
quanto a sua estabilidade, de modo que não basculem e nao se desloquem 
intempestivamente por vibracoes, choques, forcas externas previsiveis, 
forcas dinâmicas internas ou qualquer outro motivo acidental. 
12.11.1. A instalacao das maquinas estacionarias deve respeitar os 
requisitos necessarios fornecidos pelos fabricantes ou, na falta desses, o 
projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, em especial quanto 
a fundacao, fixacao, amortecimento, nivelamento, ventilacao, alimentacao 
eletrica, pneumatica e hidraulica, aterramento e sistemas de refrigeracao. 
12.12. Nas maquinas moveis que possuem rodizios, pelo menos dois deles 
devem possuir travas. 
12.13. As maquinas, as areas de circulacao, os postos de trabalho e 
quaisquer outros locais em que possa haver trabalhadores devem ficar 
posicionados de modo que nao ocorra transporte e movimentacao aerea de 
materiais sobre os trabalhadores (Redação dada pela Portaria SIT n.º 197, 
de 17/12/10). 

 

2.1.24.2  NR-10 segurança em instalações e serviço em eletricidade 

 

Esta norma determina as condições mínimas necessárias para instalações e 

serviçoes em eletricidade objetivando a implementação de medidas de controle 

garantindo assim a segurança dos usuários, diretos ou indiretos do equipamento. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Verificando a dificuldade em se aplicar na pratica o que se aprendeu no curso 

de graduação e desenvolver protótipos e modelos para fundição de peças para 

analise dimensional e mesmos aspectos físicos de peças e/ou componentes, surgiu 

então a ideia da elaboração do projeto mecânico para uma impressora de 

prototipagem tridimensional (impressora 3D). 

O método utilizado para a elaboração do projeto mecânico consistirá na 

análise de forças atuantes e vibrações sobre a estrutura de alumínio, dimensionando 
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as peças referente à movimentação nos eixos X, Y e Z. Os modelos de estruturas de 

impressoras tridimensionais existentes no mercado também serão analisados. 

 

2.2.1 Pesquisa Informacional 

 

Neste tópico serão analisados os itens necessários para o desenvolvimento 

de um projeto mecânico, estável e com componentes do sistema dinâmico para uma 

impressora de prototipagem tridimensional. 

A pesquisa informacional terá como base um questionário direcionado para os 

possíveis futuros usuários. 

O questionário deverá conter as seguintes indagações: 

 

a) Qual o tamanho máximo das peças a serem impressas? 

R: 

 

b) Qual é o nível de acabamento solicitado? 

___ Baixo 

___ Médio 

___ Alto 

 

c) Como são fabricados os protótipos hoje? 

___ Manual 

___ Usinagem 

___ Não fabricados (a analise é feita sobre peças já existentes) 

 

d) Qual o custo do um protótipo de tamanho máximo hoje (tamanho este 

indicado na pergunta “a”)?  

___ Até R$ 500,00 

___ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 

___ Acima de R$ 1.000,00 

 

e) Qual o prazo médio para a entrega do protótipo? 

___ Até 30 dias 

___ De 31 a 60 dias 
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___ Acima de 60 dias  

 

f) Quanto ao espaço físico para alocação da IPT, Qual o limite máximo? 

R: 

 

g) Sendo o ABS um polímero derivado do petróleo e inflamável, há algum 

fato impeditivo para que o mesmo seja utilizado como matéria-prima para 

a IPT?  

___ Não 

___ Sim, Quais?  

 

h) Existe ou pode ser construída alguma base estável e nivelada para a 

instalação da IPT? 

___ Não 

___ Sim  

 

2.2.2 Pesquisa Técnica 

 

Na pesquisa técnica do sistema mecânico serão definidos os parâmetros 

mínimos necessários para uma estrutura mecânica estável que suporte os itens de 

movimentação aquecimento e acionamentos para uma impressora de prototipagem 

tridimensional que são estes: 

 

2.2.3 Resistência 

 

Tendo em vista que a estrutura da máquina (chassi) terá que ser rígida e 

estável para não comprometer o desempenho e qualidade da peça a impressa, 

todas as peças componentes deste chassi deverão passar por análise de resistência 

para comprovar que atendem o mínimo necessário para sua aplicabilidade. 

 

2.2.4 Área Útil de Trabalho 

 

A base de impressão, para este projeto foi definido de 160 x 200mm, sendo 

assim a área  da base de impressão é de 32.000mm²,  porem a impressão não pode 
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ser efetuada na extensão total da base, assim sendo a área máxima de impressão 

será de 16.000mm², respeitando assim o limite de 20mm de cada face lateral da 

base de impressão. 

 

2.2.4.1 Carga máxima sobre a mesa de impressão 

 

Referenciando-se com a área máxima de impressão e definindo que a altura 

máxima da peça impressa é de 100mm temos um volume máximo de material 

depositado sobre a base de impressão. Volume este igual a 1,6.106mm³ e o peso 

específico de 1,05 g/cm³. De posse destas informações será calculada a massa da 

maior peça impressa pela IPT. 

 

2.2.5 Transmissão/Movimentação com o Mínimo de Variação Possível 

 

A transmissão será calculada de acordo com o projeto, sendo os sistemas 

existentes, correia e polia sincronizadora e fuso e porca com rosca trapezoidal, tais 

dimensionamentos serão calculados respeitando os princípios de transmissão de 

força/torque. 

 

2.2.6 Croqui Preliminar do Projeto  

  

Após a definição dos componentes de movimentação, acionamentos e o 

tamanho máximo da peça a ser impressa, será elaborado um croqui com a ideia 

inicial do projeto, onde será possível visualizar de uma forma clara os elementos 

seus dimensionais e as quantidades de cada item, para posterior detalhamento de 

cada peça. 

 

2.2.7 Projeto Mecânico 

 

Neste tópico será efetivamente projetado o sistema estrutural e dinâmico da 

IPT, definindo os materiais da estrutura, perfis, cantoneiras e sapatas de acordo com 

a solicitação de resistência de cada componente e do no projeto dinâmico serão 

escolhidos os materiais para os itens responsáveis (engrenagens, fusos, polias e 

correias) pela movimentação do conjunto extrusor da IPT. 
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2.2.8 Modelagem Tridimensional 

 

Utilizando a tecnologia CAD (Computer Aided Design) será confeccionado um 

protótipo digital, para estudos e ensaios de forças aplicadas, também uma analise 

aprofundada das medidas de todas as peças e correção possíveis falhas de projetos 

antes de sua fabricação. Tal ferramenta é importante para a redução de custos e 

agilidade na fabricação de peças, dispositivos e ate mesmo máquinas complexas, 

com projeções em vistas e seus detalhamentos torna-se uma modelo digital de sua 

importância para a fabricação e montagem de peças. 

 

2.2.9 Simulação de Esforços 

 

Com os modelos tridimensionais completos, pode-se fazer uma analise  

através de simulação pelo método de elementos finitos, que se baseando nos 

esforços solicitados pelo trabalho, gerando um relatório de resistência das peças 

expostas às forças aplicadas. Este método é geralmente utilizado para analise de 

estruturas complexas, onde o método puramente matemático, torna-se inviável pela 

sua elevada complexibilidade. Dentre os programas se destacam o Autodesk 

AutoCAD®, o Autodesk AutoCAD Inventor® e o. Dassault Systemes SolidWorks® 

 

2.2.10 Descritivo das Funções da IPT 

 

Com a conclusão dos projetos mecânicos (dinâmico e estático), modelado 

tridimensionalmente e detalhado em vistas, permite-se fazer um descritivo das peças 

e as principais funções da impressora de prototipagem tridimensional, definindo com 

a maior exatidão possível para o quesito dimensional e massa da IPT. 

 

2.3 ESTUDO DE CASO 

 

Nesta etapa do projeto será estudado o projeto mecânico da IPT, serão 

apresentados os requisitos mínimos para a elaboração do projeto mecânico 

dinâmico e estático. Como não há um sistema atual será utilizada a engenharia 

reversa para a obtenção das informações necessárias para o dimensionamento do 

projeto. 
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2.3.1 Pesquisa Informacional 

 

O processo de criação de protótipos é algo muito utilizado na indústria e na 

engenharia, por meio do protótipo pode-se realizar estudos relacionados a 

dimensionamentos e testes por meio de simulações. A criação da tecnologia de 

impressão tridimensional, permite otimizar a confecção de protótipos como a de 

maquetes, conjuntos montados, modelos que antes eram feitos de forma artesanal, 

o que tornava o protótipo caro e demorado. Com a impressora de prototipagem 

tridimensional temos uma nova óptica deste cenário, pois os protótipos são 

impressos a partir de um desenho confeccionados e softwares de modelagem, o que 

concede uma maior rapidez de fabricação, precisão dimensional, e baixo custo. 

Com base nesta necessidade aplicou-se um questionário para retratar 

formalmente a opinião acadêmica referente a construção de uma IPT para 

realização de atividades didáticas, este questionário encontra-se no Apêndice A. 

 

2.3.2 Pesquisa Técnica 

 

Para o dimensionamento dos requisitos mínimos necessários dos sistemas 

estático e dinâmico, será utilizada a chamada engenharia reversa, ou seja, o projeto 

será dimensionado sobre o ponto critico que seria uma peça maciça de 100 x 160 x 

100mm, 1,6.106mm³ (X, Y, Z). 

Sendo o peso específico do ABS (termo polímero composto de três 

comonômeros diferentes, acrilonitrila, butadieno, e estireno) 1,05 g/cm³, e o volume 

da peça 1,6.106mm³, aplicando estes dados na fórmula (Fonte: Folder Petroquímica 

Triunfo). 

 

 (1)  

m = 1,05 x 1600 

m = 1680,0g ou 1,68kg 

 

Baseado neste valor temos o ponto máximo de carga da impressora, todas as 

peças serão dimensionadas para suportar esta carga e os demais componentes que 

formam o mecanismo. 
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O produto final da impressora de prototipagem tridimensional poderá ter uma 

infinidade de formas diferentes desde simples geometria até as mais complexas, 

pois se tratam de protótipos, peças, sistemas de transmissão, dentre muitos outros, 

respeitando sempre o limite dimensional da impressora, lembrando que, se houver a 

necessidade de peças maiores que a capacidade da impressora esta peças pode 

ser projetada em partes com encaixes precisos, o que torna viável para a fabricação 

de modelos para moldes como para fundição por exemplo. 

 

2.3.3 Croqui Preliminar do Projeto 

 

Tendo em vista os estudos dos modelos existentes no mercado, estudo das 

necessidades e o material escolhido para a fabricação, será elaborado então o 

primeiro modelo de estrutura e os principais componentes do sistema dinâmico da 

impressora de prototipagem tridimensional (figura 32). 

 

Figura 32 - Croqui preliminar da IPT 

 

Fonte:  (PASSOS, 2013)  
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De acordo com o croqui preliminar, pode-se verificar que a parte mecânica da 

impressora de prototipagem tridimensional nada mais é que um robô cartesiano de 3 

eixos lineares (X, Y, Z), movidos por correias e polias sincronizadoras e acionados 

por motores de passo independentes, que tem a simples função de posicionar o bico 

extrusor no local exato para a deposição do material (ABS) no estado líquido e 

movendo-o de forma coordenada a fim de imprimir a peça desejada, na figura 28 

pode-se verificar um exemplo desta impressão 

 

Figura 33 - Peça impressa por uma IPT 

 
Fonte:  (EVANS, 2012)  

 

 

2.3.4 Projeto Mecânico 

 

2.3.4.1 Estrutura 

 

O primeiro projeto da estrutura tinha formato piramidal, porem este modelo 

torna-se comum no mercado de impressoras 3D, vários modelos foram esboçados 

porem modelo escolhido para este projeto é o modelo cubo, também conhecido 
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como caixa (figura 34), onde o espaço para instalação dos componentes é maior 

que o modelo inicial e a inexistência de conexões especiais (impressas por uma 

outra impressora 3D) ou peças com dobras em ângulos precisos tornam a 

montagem muitos rápida e barata. 

 

 
Figura 34 - Estrutura tipo cubo ou caixa 

 
Fonte:  (PASSOS, 2013)  

 

A estrutura é composta por perfis de alumínio extrusado (figura 35), que  

possuem todos o mesmo formato e dimensões com exceção do comprimento que 

são 100, 190, 310, 360 e 450mm, estas peças são o chassi da impressora 3D.  

Para cumprir o que exige a NR-12 Segurança no Trabalho Máquinas e 

Equipamentos a estrutura depois de montada poderá ser revestida por chapas de 

acrílico ou policarbonato, protegendo assim o usuário das partes mómeis. No que 

diz respeito à componentes elétricos a NR-10 é quem rege as normas de segurança, 

o texto completo desta norma pode ser vislumbrado no anexo 5. 
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Figura 35 - Perfil de alumínio 20x20mm 

 
Fonte: (ALU-CEK, 2012) 

 

Tabela 2 - Dados técnicos do perfil de alumínio 20x20mm 

D���� �������� 

I�� � (momento de inércia) 0� ! "#
4 

W�� � $#'*+,- *. /.3435.6"47 .,8354"-9 0� ! "#
4 

Á/.7 5/763:./37, ;�<= "#> 

P.3- 0�<? @AB# 

FEGJKL (ALU-CEK, 2012, adaptada) 
 

Os dois casos onde haverão a maior exigência da estrutura serão os perfis de 

360mm e 310mm  de comprimento. Nestas peças serão engastadas os conjuntos de 

movimentação e extrusão da impressora de prototipagem tridimensional. Para o 

dimensionamento destas peças conforme aplicação de forças como demostra a 

figura 36 usamos a seguinte fórmula 3: 
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Figura 36 - Modelo de resistência do perfil com a carga centralizada 

 
Fonte: (ALU-CEK, 2012, adaptada) 

 

 (5) 

 

Carga sobre perfil 20x20x360mm é de 3,6kg (1kg = 9,8N) 

 

 (dividir pelo numero de peças de sustentação) 

 

 

  

Carga sobre perfil 20x20x310mm é de 3,4kg (1kg = 9,8N) 

 

 (dividir pelo numero de peças de sustentação) 
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2.3.4.2 Haste (Guia) 

 

As hastes de aço (figura 34) tem a finalidade de atuarem como guia linear 

para as buchas ou rolamentos lineares. 

 
Figura 37 - Secção transversal e formulas para perfis em aço 1045 

 
Fonte:  (CESTARI, 2013web)  

 

Figura 38 - Formas de seção transversal duplamente simétrica 

 
Fonte:  (BUFFONI,  2013web)  
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Sendo: 

Momento fletor 

 (18) 

 

 

 

Diâmetro da haste 

(Tensão admissível para o aço carbono SAE 1045: σadm=10,5Kgf/mm²) 

 

 (17) 

 

 

 
 

Figura 39 -  Haste Cromada ou aço prata (Ø 10mm, comprimento 360mm) 

 
Fonte:  (PASSOS, 2013)  
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2.3.4.3 Sapatas de nivelamento 

 

Este componente foi dimensionado de acordo com os dados fornecidos pelo 

fabricante Vibrastop®. Conforme tabela 3. 

· Peso por ponto de apoio: 2,6kg 

· Pontos de apoio: 04 

· Peso total da estrutura: 10,4kg 

As sapatas de nivelamento (figura 40), são fixadas na base da IPT, estas tem 

como principal função  nivelar e dar apoio a todos os componentes da impressora 

3D, absorvendo vibrações tanto da máquina como vibrações externas. 

 

Tabela 3 – Capacidade e medidas com referencia a figura 40 

RÉRÉ�ÉMN�� 
?�O�N�S�SÉ
�MS�T�S��Ê 

Ø S� U�O�V�
SÉ Èd���NX� 

EÊV��� S�
Èd���NX� 

EÊV���
VdV�Ê 

Ø Sd G���R�Ud 

+6'7� 6 23 Y< 	2 // �2 // 
3 // �>	Z - 2>�1 

+6'7� 66 
3 Y< 22 // 	3 // �2 // 
2>�1Z - 3/8" - 

�>�" 

+6'7� 666 �33 Y< 
3 // 23 // �32 // 
2>�1Z - 3/8" - 

�>�Z 
FEGJKL  (VIBRA-STOP, 2013web)  

 
 

Figura 40 - Sapata de nivelamento 

 
Fonte: (PASSOS, 2013)  
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2.3.4.4 Rolamentos 

 

De acordo com as características deste projeto, os fusos com roscas 

trapezoidais possuem um rebaixe (Ø 5mm, com 3mm de comprimento) que servirão 

como encostos para os rolamentos. Estes componentes estarão expostos a um 

regime de trabalho leve e a baixa rotação.  

Os rolamentos selecionados para esta aplicação são: Rolamento SKF® 

618/5, as características dimensionais e de carga deste modelo atendem a todos os 

requisitos do projeto. 

 

Figura 41 - Tabela de dimensões do Rolamento 618/5 

 
Fonte: (SKF, 2009web) 
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Figura 42 - Tabela de Rolamentos SKF® 

 
[_d\Y\ v¾][z ·¸¸¹¶Yoy 

 

 

7"��/-$"  �8�"-�*"° 7olamento SKF® 618/5, conforme Figura 42, com 

diâmetro interno de 5 mm e capacidade de carga dinâmica de 637N.  

=$��nr *� 5%�/��� (16:26), determina-se o momento torçor, e posteriormente 

na fórmula (16:27), a força submetida. 

 

(15) 
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 (16) 

 

 

 

 

Como a força F é menor que a capacidade de carga dinâmica do rolamento, 

concluindo, que este suportará a carga aplicada em regime normal de trabalho.  

 

 

2.3.4.5 Polia e correia 

 

Polias GT2 (figura 35), fazem parte do sistema dinâmico da IPT, responsável 

pela transmissão de torque do motor para os fusos (fixada por parafuso). 

Relação de transmissão de todas as polias será de 1 x 1 

 

Dados sobre a transmissão  

Correa: PowerGrip GT2 - 2MR-696 - 9,00 mm 

Relação de velocidade: 1,00 

Pot. de motor: 0,4 Nm, Eficiencia: 92,00% 

Fator de serviço: 1,6 

Calculo potência: 0,64 Nm 

Distância entre eixos: 332,0 mm 

Tipo da correia: PowerGrip GT2 - 2M 

Relação de velocidade: 1.0 

RPM conduzida: 600,0 

Potência. nominal: 0,25 Nm, ODR: 0,40 

Força de tração: 101 N 

Distância entre eixos: 332,0 mm 

Range de instal. / retens.: 318,8 mm a 332,8 mm 

Canal de deflexão / ramal: 5,19 mm 

Força por canal / agência: 0,35 a 0,38 kg 

Frequência da correia: 93 a 97 Hz 
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Correa 

Ref. da peça: 2MR-696-09 

Ref. do Produto: 9390-2348 

Peso: 9g 

Velocidade da Correia: 0,3 m/s 

RPM: 27,6 

 

Polia Motriz e conduzida 

Ref. da peça: 2MR-16S-09 

Ref. do Produto: 7842-6030 

Largura superior: 12,53 mm 

Peso: 5 g 

Velocidade da Correia: 0,3 m / s 

RPM: 600,0 

Ø Primitivo: 10,19 mm 

Nº de Dentes: 16 dentes 

 

Figura 43 - Polia GT2 

 
Fonte:  (PASSOS, 2013)  
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2.3.4.6 Fuso 

 

2.3.4.6.1 Acionamento dos fusos trapezoidais 

 

Provenza  (1977) estabelece que, para determinar a força necessária para 

fazer a rosca girar, para isso primeiramente calcula-se o ângulo de atrito e na 

sequencia a força. Este ainda define a seguinte formula para determinar o 

coeficiente de atrito em roscas trapezoidais. 

Coeficiente de atrito em roscas trapezoidais: 

 

 

 

 

Ângulo de atrito 

 (9) 

 

 

 

Força 

 (7) 

 

 

 para efeito de calculos 

 

Tipo do fuso: Rosca trapezoidal com castanha fixa 

Material do fuso: Aço trefilado SAE 1045, com σadm 13,5Kgf/mm² conforme 

anexo II (Tabela de resistência dos materiais) 

Material da castanha: Bronze 

Para não haver problemas de flambagem do fuso, ficou definido utilizar um 

fuso com rosca trapezoidal Ø10mm. 

Passo do fuso: 3mm 

Diâmetro do núcleo do fuso (fórmula 6): 

Material do fuso considerado σadm7Kgf/mm² 
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 (6) 

 

 

 

Para não haver problemas de flambagem do fuso, ficou definido utilizar um 

fuso com rosca trapezoidal Ø10mm. 

Passo do fuso: 3mm 

Passo da hélice: 1 entrada, portanto H=3mm 

Profundidade do filete: S=2mm 

Diâmetro externo do fuso: de=10mm 

Diâmetro primitivo do fuso: d=8mm 

 

Ângulo da hélice conforme a fórmula 3: 

 (8) 

 

 

Sendo a montagem vertical do fusos e o ângulo de atrito maior que o ângulo 

da hélice podemos deduzir que a movimentação não é possível através do próprio 

peso. 

 

Altura da castanha. 

Material da castanha: Bronze, com pressão específica em contato com o aço 

de 87,5 Kgf/cm² ou 0,875kgf/mm². 

Provenza (1977) por segurança aconselha utilizar até 50% da carga 

admissível para a porca, portanto utilizou-se p= 0,875kgf/mm², aplicando a fórmula a 

seguir: 

 

 (10) 
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Altura da porca 

 (13) 

 

 

 

Fabricar uma castanha com rosca de 3mm de passo, com 2,3873mm de 

altura não justifica o investimento, definiu-se então que a castanha terá altura 20mm 

 

Momento torçor do fuso: 

 (11) 

 

 

 

Rendimento do fuso: 

 (12) 

 

 

 

Rendimento do momento torçor do fuso (38,16%) 
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2.3.5 Modelagem Tridimensional 

 

Com os componentes determinados matematicamente, por aspectos 

construtivos ou ambos, pode-se passar à tarefa de construir a máquina virtualmente, 

processo que nos dará a possibilidade de adequar as dimensões das peças 

necessárias e posteriormente fazer-se o estudo de cargas nas estruturas e 

componentes da IPT. Abaixo se pode ver uma vista em perspectiva isométrica da 

IPT completo, para as outras vistas ortogonais, verificar o apêndice B. 

 

Figura 44 - Vista isométrica 

 
Fonte:  (PASSOS, 2013)  
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2.3.6 Simulação de Esforços   

 

Com o desenho tridimensional de todas as peças, pode-se efetuar a 

montagem das mesmas e simular os esforços sofridos por peça, conjuntos ou 

mesmo toda a estrutura a impressora, utilizando o software Inventor® (análise de 

stress), utilizando o critério de Von Mises para a elaboração dos cálculos obtendo 

assim os resultados mais próximos da realidade, conforme comparativo de analises 

feitas em laboratórios. 

Foram informados ao software, estrutura em alumínio 6063 e a carga aplicada 

de 36,2 N (composta pela peça impressa e o peso da estrutura), tendo como base 

fixa os pés (sapatas niveladoras). A figura 38 demonstra a malha para a analise de 

elementos finitos. 

 
Figura 45 - Malha para analise de elementos finitos por Von Mises 

 
Fonte:  (PASSOS, 2013)  
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Conforme a figura 45 pode-se verificar a estrutura fica da impressora, 

construída em alumínio extrusado, já separa numa malha para o recurso da 

simulação. 

Observando a escala à esquerda na figura 46 é possível conferir que a 

grande parte da estrutura está submetida à pequena pressão pelo critério de Von 

Mises, estando a estrutura toda em tons de azul, cor esta atribuída a menor 

intensidade da escala. 

 

Figura 46 - Resultado da simulação pelo critério de Von Mises 

 
Fonte:  (PASSOS, 2013)  
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Figura 47 - Simulação de deformação na estrutura 

 
Fonte:  (PASSOS, 2013)  
 

 

Esta imagem (figura 47) mostra como a estrutura deve se deformar com o 

trabalho desempenhado pelas cargas aplicadas. Pode-se observar que boa parte da 

estrutura terá muito pouca deformação, apenas na mesa de impressão teremos uma 

deformação máxima de 0,008827mm nas laterais da mesa de impressão, segundo a 

simulação. Como a simulação não indica falha na estrutura e as deformações 

apresentadas não são relevantes para a execução do trabalho da máquina, pode-se 

considerar que a estrutura em alumínio extrusado suportará corretamente e não 

ocorrerão defeitos quanto à sua construção. 

 

2.3.7 Descritivo das Funções da IPT 

 

O primeiramente o usuário deverá conectar a IPT a um computador em uma 

porta USB e a uma fonte de energia elétrica, na sequencia deverá carregar o 

protótipo (arquivo) a ser impresso no software ReplicatorC – 0031. 
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Figura 48 - Interface ReplicatorG com o modelo do protótipo carregado 

 

Fonte: (EVANS, 2012) 
 

Em seguida o software deverá ser configurado conforme figura 49. 
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Figura 49- Configurações do Programa 

 
Fonte: (EVANS, 2012) 

 

A primeira operação que a impressora realizará será iniciar o aquecimento da 

mesa de impressão e do bico extruxor, logo após estas operações serão 

reconhecidas as dimensões máximas de trabalho. Agora o código numérico G (G-

code) após a temperatura da mesa de impressão alcançar a temperatura setada o 

G-code interpretado pelo sistema, será iniciara a impressão da primeira camada do 

protótipo, então o eixo Y (vertical) sofrerá um avanço de 0.5mm para o inicio da 

segunda camada de impressão. 
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Figura 50 – Primeiras Camadas de impressão na IPT 

 
Fonte: (EVANS, 2012) 

 

Após o termino da impressão da ultima camada (execução da ultima linda de 

comando do G-code), o conjunto extrusor ira para o ponto “ZERO” ou seja serão os 

menores valores dos eixo X, Z e o maior valor para o eixo Y, projetando assim a 

peça para a parte frontal da impressora. O usuário devera desligar a IPT e retirar a 

peça com cuidado pois a mesma poderá estar quente juntamente com a mesa de 

impressão e o conjunto extrusor. 

 

2.4 APRESENTAÇÃO/ANALISE DE RESULTADOS 

 

A concepção do projeto da impressora de prototipagem tridimensional para 

fins didáticos iniciou com a necessidade que os acadêmicos de fases avançadas dos 

cursos das engenharias de Controle e Automação, Mecânica, Civil e mesmos 

graduações voltadas a área da informática tem em aplicar os seu conhecimentos na 

prática.  

Apontada a falta deste equipamento e as principais características do mesmo, 

pode-se então projetar tal equipamento, características essas que foram elegidas no 

decorrer do curso de Engenharia de Controle e Automação e em pesquisas nas 

outras graduações de engenharia.   
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Determinadas as características do equipamento, definiu-se que a impressora 

deveria ser composta por uma mesa aquecida, móvel com dois eixos de liberdade 

de movimentação (X e Z), enquanto a movimentação vertical ficaria a cargo do 

conjunto extrusor. Outra definição foi o ABS como o material a ser utilizado na 

impressão das peças, ou seja, a matéria-prima. Com esta configuração deu-se inicio 

ao dimensionamento dos componentes mecânicos. 

O primeiro item a ser dimensionado foi o tipo de perfil da extrutura, perfil de 

alumínio extrusado 20x20mm, por se tratar de um item que poderia ser montado e 

desmontado assumindo várias configurações de montagem e apresentar resistência 

mecânica superior a solicitada neste projeto, sendo que a flexa resultante que a 

peça sofreria com a carga exposta seria de 0,0105 mm de curvatura máxima. 

Em seguida de serão dimensionadas as hastes guias do eixo Z e 

conjuntamente os o meio de movimentação (rolamentos lineares), após a analise 

dos cálculos, definiu-se utilizar 2 (duas) hastes maciças de aço carbono SAE 1045 

com diâmetro de 10mm, sendo este superior ao calculado (6,53mm).  

O próximo componente dimensionado foi o tipo de fuso, que será utilizado na 

movimentação do eixo Y. em virtude de suas características e de sua grande 

disponibilidade no mercado optou-se pelo fuso com rosca trapezoidal  

Primeiramente foi determinada a força necessária para qual a rosca girasse 

(2,736kgf), baseando-se nesta informação determinou-se o diâmetro do núcleo do 

fuso (2,5231mm). Ficou definido então que seria usado o fuso de Ø 10mm, com 

passo de 3mm em aço 1045 trefilado, trabalhando em conjunto com porca de bronze 

com comprimento de 20mm de altura. O rendimento do fuso é de 38,16%, detalhe 

mensurado para efeitos de cálculos. 

Tendo como elementos de transmissão polias e correias, optou-se utilizar o 

modelo GT2 pelas suas características de tração (101N), frequência (93 a 97Hz), e 

por ser um componente de fácil manutenção que atende a todos os requisitos do 

projeto. 

Os rolamentos utilizados para os suportes dos fusos estão expostos a uma 

força tangencial de 318,5N, o modelo SKF 618/5 apresenta uma capacidade (637N) 

muito maior que a solicitada e dimensões adequadas a este projeto. 

Os próximos componentes a serem dimensionados são as sapatas de 

nivelamento ou amortecedores de vibração. Este foram dimensionados através dos 

dados oferecidos pelo fabricante Vibrastop®. Tendo como referência 10,4 kg que é o 
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peso total da impressora e serão utilizados 4 (quatro) pontos de apoio, optou-se 

utilizar o modelo Mico I, este possui capacidade individual de 50kg, o que atende as 

necessidades do projeto. 

Após o dimensionamento dos componentes foi efetuada a modelagem 

tridimencional utilizando a ferramenta computacional Inventor® que através do 

critério de Von Mises poderá calcular as possíveis falhas na estrutura indicando 

rupturas e deformações, simulações estas feitas através do módulo Analise de 

stress. Conforme as informações coletadas através do gráfico gerado pelo software, 

verificou-se que não existem rupturas ou deformações relevantes para os esforços a 

que a impressora será submetida, sendo a maior deformação de 0,008827mm nas 

laterais da mesa de impressão. 

Concluímos então que a estrutura mecânica suportará as forças aplicadas 

sem deformações relevantes ou algum tipo de ruptura da mesma.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho se propôs a estudar o problema de dimensionar os 

componentes mecânicos envolvidos no projeto de uma Impressora de prototipagem 

tridimensional (IPT), para impressão de protótipos em ABS projetados por 

acadêmicos da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP.  Métodos e 

direcionamento foram definidos para a execução este trabalho. 

No capítulo 2 realizou-se uma pesquisa bibliográfica direcionada ao problema 

da pesquisa, onde foram explorados diferentes autores, tais estudos nos dão uma 

fundamentação teórica sobre os assuntos abordados no decorrer deste trabalho. 

Foram apontados vários itens componentes deste projeto mecânico, apresentados 

também formulário para dimensionamento destes componentes. 

O método aplicado neste trabalho foi descrito no capítulo 2 sub item 2.2, este 

foi dividido em tópicos mapeando o desenvolvimento do trabalho com relevantes 

informações individuais de cada tópico, garantindo assim que os objetivos descritos 

no sub item 2.2 fossem alcançados. 

O estudo de caso esta delineado no item 2.3 deste trabalho. Tendo como 

base os passos definidos no método, deu-se sequencia no desenvolvimento deste. 

Inicialmente foi efetuado uma coleta de informações para um primeiro esboço do 

projeto, coleta esta feita através de questionário aplicado a acadêmicos da UNIARP, 

baseando-se nos dados levantados com o questionário supracitado, foi definido o 

tamanho máximo de peça a ser impressa pela IPT, dando sequencia foi aos passos 

definidos no método foi feito um croqui preliminar da impressora, dentre a primeira 

versão do croqui preliminar e a versão final varias formas foram adotadas. Depois de 

decidido qual o modelo de estrutura que seria utilizado neste projeto, dar-se-á 

envase ao dimensionamento dos componentes da impressora, utilizando o 

formulário anteriormente citado no referencial teórico, procurando utilizar peças de 

fácil acesso comercial e que suportem as forças solicitadas pelo sistema tanto 

dinâmico quanto estático. 

Concluída a fase de dimensionamento, elaborou-se uma modelagem 

tridimensional digital da IPT, gerando assim as dimensões totais da impressora, 

como não sendo este o único objetivo da modelagem tridimensional digital, esta 

modelagem será exportada para um software de simulação de esforços, onde serão 
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aplicadas forças para simular as cargas a que o sistema estará exposto, verificando 

assim se os mesmos suportarão as forças aplicadas. 

Neste tópico podemos verificar as deformações que a estrutura sofreu 

durantes os testes de aplicações do forças, porem  com a análise da simulação de 

esforços, obteve-se a certeza que a estrutura suporta todas as forças aplicadas 

sobre a estrutura da impressora de prototipagem tridimensional.  

Desde o inicio deste estudo, uma das prioridades era desenvolver um projeto 

que utilizasse o maior número de componentes comerciais de fácil acesso no 

mercado nacional, diminuindo os custos e tempo de manutenção. Hoje com o 

mercado globalizado existe uma grande gama de produtos disponíveis de vários 

fabricantes e nacionalidades diferentes, porém sempre que possível utilizar-se-ia 

componentes de fabricação nacional. 

Com relação à viabilidade do projeto, conclui-se que sua implementação faz-

se necessária, levando em conta as possibilidades de analise no ramo da 

engenharia, auxiliando de forma prática na qualificação dos acadêmicos de todos os 

seguimentos de engenharia hoje oferecidas pela instituição. 
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APÊNDICE A 

 

a) Qual o tamanho máximo (X, Y, Z) das peças a serem impressas? 

R: 100 x 150 x 100mm 

 

b) Qual é o nível de acabamento solicitado? 

___ Baixo 

_X_ Médio 

___ Alto 

 

c) Como são fabricados os protótipos hoje? 

_X_ Manual 

___ Usinagem 

___ Não fabricados (a analise é feita sobre peças já existentes) 

 

d) Qual o custo do um protótipo de tamanho máximo hoje (tamanho este indicado 

na pergunta “a”)?  

___ Até R$ 500,00 

_X_ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 

___ Acima de R$ 1.000,00 

 

e) Qual o prazo médio para a entrega do protótipo? 

___ Até 30 dias 

_X_ De 31 a 60 dias 

___ Acima de 60 dias  

 

f) Quanto ao espaço físico para alocação da IPT, Qual o limite máximo? 

R: 1m² 

 

g) Sendo o ABS um polímero derivado do petróleo e inflamável, há algum fato 

impeditivo para que o mesmo seja utilizado como matéria-prima para a IPT?  

_X_ Não 

___ Sim, Quais?  
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h) Existe ou pode ser construída alguma base estável e nivelada para a instalação 

da IPT? 

___ Não 

_X_ Sim  
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APÊNDICE B 

Principais Medidas da Impressora de prototipagem tridimensional 
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APÊNDICE C 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 - Resistência dos materiais 

 

Tabela 1 - Resistência dos materiais 

 
Fonte: PROVENZA (1960, p. 3-15) 
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ANEXO 3 
 

Tabela 2 - Valores práticos de pressão específica 

MATERIAIS p 

FERRO/FERRO p ≤ 150 kg/cm² 

FRERRO/BRONZE p ≤ 125 kg/cm² 

FERRO/FERRO FUNDICO p ≤ 100 kg/cm² 

AÇO/AÇO p ≤ 200 kg/cm² 

AÇO/BROMZE p ≤ 175 kg/cm² 

 
Fonte: (PROVENZA, 1977, p. 3.19) 
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ANEXO 4 - Rosca de perfil trapezoidal 

 

Figura 1 – Rosca trapezoidal em corte  

 
Fonte:  (SCRIBD, 2013web)  
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ANEXO 5 – NR-10 

 

NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE 

Publicação                                               D.O.U. 

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978                31>3
>
� 

Alterações/Atualizações                                    D.O.U. 

Portaria SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983                �	>31>�� 

Portaria GM n.º 598, de 07 de dezembro de 2004              3�>3�>3	 

 

(Texto dado pela Portaria GM n.º 598, de 07 de dezembro de 2004) 

 

�3�� - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

10.1.1 Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece os requisitos e 

condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, 

direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. 

 

10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e 

consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, 

manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas 

proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 

competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. 

 

10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE 

 

10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser 

adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos 

adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e 

a saúde no trabalho. 
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10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais 

iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio 

ambiente do trabalho. 

 

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares 

atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as 

especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de 

proteção. 

 

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem 

constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto 

no subitem 10.2.3, no mínimo: 

a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de 

segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas 

de controle existentes; 

b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas e aterramentos elétricos; 

c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o 

ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR; 

d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, 

autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados; 

e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de 

proteção individual e coletiva; 

f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; 

g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, 

cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”. 

 

10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes 

do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo do item 

10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados: 

a) descrição dos procedimentos para emergências; 

b) certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual; 

 



107 
 

10.2.5.1 As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema 

Elétrico de Potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas “a”, “c”, “d” 

e “e”, do item 10.2.4 e alíneas “a” e “b” do item 10.2.5. 

 

10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido 

atualizado pelo empregador ou pessoa 2 formalmente designada pela empresa, 

devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas 

instalações e serviços em eletricidade. 

 

10.2.7 Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações 

Elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. 

 

10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 

10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser 

previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, 

mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores. 

 

10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a 

desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o 

emprego de tensão de segurança. 

 

10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem  

 

10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais 

como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de 

seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. 

 

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado 

conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência 

desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. 
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10.2.9 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de 

proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os 

riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e 

adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 

 

10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, 

devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas.  

 

10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações 

elétricas ou em suas proximidades.  

 

10.3 - SEGURANÇA EM PROJETOS 

 

10.3.1 É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem 

dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento 

de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição 

operativa. 

 

10.3.2 O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de 

dispositivo de seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de 

impedimento de reenergização do circuito. 

 

10.3.3 O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, 

quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências 

externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e 

manutenção. 

 

10.3.3.1 Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: 

comunicação, sinalização, controle e tração elétrica devem ser identificados e 

instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir 

compartilhamento, respeitadas as definições de projetos. 
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10.3.4 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a 

obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a 

conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade. 

 

10.3.5 Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser 

projetados dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos de 

equipotencialização e aterramento do circuito seccionado.  

 

10.3.6 Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento 

temporário. 

 

10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos 

trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas 

autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. 

 

10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas 

Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, as regulamentações 

técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado. 

 

10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes 

itens de segurança: 

a) especificação das características relativas à proteção contra choques 

elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; 

b) indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: 

(Verde – “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado); 

c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, 

incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos 

condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações 

devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações; 

d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas 

aos componentes das instalações; 

e) precauções aplicáveis em face das influências externas; 

f) o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, 

destinados à segurança das pessoas; 
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g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação 

elétrica. 

 

10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos 

trabalhadores iluminação adequada e 

uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 – Ergonomia. 

 

10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO 

 

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, 

reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança 

e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por 

profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. 

 

10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas 

preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a 

altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, 

poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. 

 

10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, 

dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, 

preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do 

fabricante e as influências externas. 

 

10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam 

isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem 

inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou 

recomendações dos fabricantes. 

 

10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de 

funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados 

periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e 

definições de projetos. 
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10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de 

equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo 

expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de 

quaisquer objetos. 

 

10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao 

trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com 

a NR 17 – Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores 

livres para a realização das tarefas. 

 

10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou 

comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação 

estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por 

trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e 

autorização estabelecidas nesta NR. 

 

10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 

 

10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas 

liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a 

seqüência abaixo: 

a) seccionamento; 

b) impedimento de reenergização; 

c) constatação da ausência de tensão; 

d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos 

condutores dos circuitos; 

e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo 

I); 

f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização. 

10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a 

autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência 

de procedimentos abaixo: 

a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 
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b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no 

processo de reenergização; 

c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das 

proteções adicionais; 

d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 

e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 

10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das 

peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, 

autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde 

que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. 

10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, 

mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender 

ao que estabelece o disposto no item 10.6. 

 

10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 

 

10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior 

a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua 

somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o 

item 10.8 desta Norma. 

 

10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber 

treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, 

com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no 

Anexo II desta NR. 

 

10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, 

realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito 

estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por 

qualquer pessoa não advertida. 
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10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser 

realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas 

no Anexo I. 

 

10.6.3 Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades 

devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os 

trabalhadores em perigo. 

 

10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a 

entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos devem ser 

previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos 

desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho. 

 

10.6.5 O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades 

quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou 

neutralização imediata não seja possível. 

 

10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT)  

 

10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas 

energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites 

estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender 

ao disposto no item 10.8 desta NR. 

 

10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber 

treinamento de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência 

(SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais 

determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. 

 

10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como 

aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência – SEP, não podem ser 

realizados individualmente. 
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10.7.4 Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como 

aquelas que interajam com o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de 

serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área.  

 

10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior 

imediato e a equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma 

avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de 

forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança 

em eletricidade aplicáveis ao serviço. 

 

10.7.6 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente 

podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e 

assinados por profissional autorizado. 

 

10.7.7 A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos 

limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo I desta NR, somente 

pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos 

conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou 

equipamento. 

 

10.7.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados 

com identificação da condição de desativação, conforme procedimento de trabalho 

específico padronizado. 

 

10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados 

com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser 

submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se 

as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência 

desses, anualmente. 

 

10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem 

como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que 

permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o 

centro de operação durante a realização do serviço. 
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10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

DOS TRABALHADORES 

 

10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar 

conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de 

Ensino. 

 

10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador 

previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. 

 

10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes 

condições, simultaneamente: 

a) receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional 

habilitado e autorizado; e 

b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 

 

10.8.3.1 A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e 

nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável 

pela capacitação. 

 

10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou 

capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal da empresa. 

 

10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a 

qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, 

conforme o item 10.8.4. 

 

10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas 

devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da 

empresa. 

 

10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem 
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desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu 

prontuário médico. 

 

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia 

elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, 

de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 

 

10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos 

trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que 

tenham participado com avaliação e aproveitament o satisfatórios dos cursos 

constantes do ANEXO II desta NR. 

 

10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre 

que ocorrer alguma das situações a seguir: 

a) troca de função ou mudança de empresa; 

b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a 

três meses; 

c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, 

processos e organização do trabalho. 

 

10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de 

reciclagem destinados ao atendimento das alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.8.8.2 

devem atender as necessidades da situação que o motivou. 

 

10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de 

treinamento especifico de acordo com risco envolvido. 

10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações 

elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, conforme 

define esta NR, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que 

permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis.  
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10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO  

 

10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem 

ser  dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23 – 

Proteção Contra Incêndios. 

 

10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados 

à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente 

explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Certificação. 

 

10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular 

eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga 

elétrica. 

 

10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco 

acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, 

como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, 

sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais 

de operação. 

 

10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente 

poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação 

formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que 

determina a classificação da área.  

 

10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada 

sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, 

obedecendo ao disposto na NR-26 – Sinalização de Segurança, de forma a atender, 

dentre outras, as situações a seguir: 

a) identificação de circuitos elétricos; 

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e 

comandos; 
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c) restrições e impedimentos de acesso; 

d) delimitações de áreas; 

e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de 

movimentação de cargas; 

f) sinalização de impedimento de energização; 

g) identificação de equipamento ou circuito impedido. 

 

10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 

 

10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e 

realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, 

padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados 

por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 

 

10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens 

de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, 

o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho 

a serem adotados. 

 

10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, 

campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições 

gerais, medidas de controle e orientações finais. 

 

10.11.4 Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e 

a autorização de que trata o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de 

desenvolvimento do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho - SESMT, quando houver. 

 

10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com 

o treinamento ministrado, previsto no Anexo II desta NR. 

 

10.11.6 Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em 

condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos. 
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10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto 

com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, 

estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a 

atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança 

aplicáveis ao serviço. 

 

10.11.8 A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das 

tarefas e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a 

segurança e a saúde no trabalho. 

 

10.12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

10.12.1 As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços 

com eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. 

 

10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate 

e prestar primeiros socorros a cidentados, especialmente por meio de reanimação 

cardio-respiratória. 

 

10.12.3 A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e 

adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. 

 

10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar 

equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações 

elétricas. 

 

10.13 - RESPONSABILIDADES 

 

10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias 

aos contratantes e contratados envolvidos. 

 

10.13.2 É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores 

informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos 

procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. 
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10.13.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo 

instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e 

corretivas.  

 

10.13.4 Cabe aos trabalhadores:  

a) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 

afetadas por suas ações ou omissões no trabalho; 

b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições 

legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança 

e saúde; e 

c) comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as 

situações que considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras 

pessoas. 

 

10.14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.14.1 Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito 

de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para 

sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato 

a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. 

 

10.14.2 As empresas devem promover ações de controle de riscos originados 

por outrem em suas instalações elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível, 

denúncia aos órgãos competentes. 

 

10.14.3 Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, 

o MTE adotará as providências estabelecidas na NR 3. 

 

10.14.4 A documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à 

disposição dos trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas, 

respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. 

 

10.14.5 A documentação prevista nesta NR deve estar, permanentemente, à 

disposição das autoridades competentes. 
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10.14.6 Esta NR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra-

baixa tensão.  

 

GLOSSÁRIO 

 

1. Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 

1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

2. Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera 

explosiva. 

3. Aterramento Elétrico Temporário: ligação elétrica efetiva confiável e 

adequada intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida 

continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. 

4. Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de 

substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual 

após a ignição a combustão se propaga. 

5. Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 

120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada 

ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

6. Barreira: dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas 

das instalações elétricas. 

7. Direito de Recusa: instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção 

de uma atividade de trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco 

para sua segurança e saúde ou de outras pessoas. 

8. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): dispositivo, sistema, ou meio, 

fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a 

saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. 

9. Equipamento Segregado: equipamento tornado inacessível por meio de 

invólucro ou barreira. 

10. Extra-Baixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em corrente 

alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 

11. Influências Externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e 

seleção de medidas de proteção para segurança das pessoas e desempenho dos 

componentes da instalação. 
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12. Instalação Elétrica: conjunto das partes elétricas e não elétricas 

associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao 

funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. 

13. Instalação Liberada para Serviços (BT/AT): aquela que garanta as 

condições de segurança ao trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos 

adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso. 

14. Impedimento de Reenergização: condição que garante a não energização 

do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos 

trabalhadores envolvidos nos serviços. 

15. Invólucro: envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer 

contato com partes internas. 

16. Isolamento Elétrico: processo destinado a impedir a passagem de 

corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes. 

17. Obstáculo: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o 

contato direto por ação deliberada. 

18. Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão 

física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. 

19. Pessoa Advertida: pessoa informada ou com conhecimento suficiente 

para evitar os perigos da eletricidade. 

20. Procedimento: seqüência de operações a serem desenvolvidas para 

realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e 

humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. 

21. Prontuário: sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica 

de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. 

22. Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou 

danos à saúde das pessoas. 

23. Riscos Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos 

elétricos, específicos de cada ambiente ou processos de Trabalho que, direta ou 

indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. 

24. Sinalização: procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, 

avisar e advertir. 

25. Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados 

destinados a atingir um determinado objetivo. 
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26. Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e 

equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

até a medição, inclusive. 

27. Tensão de Segurança: extra baixa tensão originada em uma fonte de 

segurança. 

28. Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o trabalhador pode 

entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com 

extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos 

que manipule. 

29. Travamento: ação destinada a manter, por meios mecânicos, um 

dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma 

operação não autorizada. 

30. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o 

nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a 

adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. 

31. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja 

aproximação só é permitida a profissionais autorizados. 
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ANEXO 6 

 

ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA 

 

Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre. 
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Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, 

controlada e livre  

 

 

 

Figura 3 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, 

controlada e livre, com interposição de superfície de separação física 

adequada. 

 

 

ZL = Zona livre 

ZC = Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. 

ZR = Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de 

técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. 

PE = Ponto da instalação energizado. 
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SI = Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos 

dispositivos de segurança 
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ANEXO 7 

 

TREINAMENTO 

  

1. CURSO BÁSICO – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM 

ELETRICIDADE 

 

I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima – 40h: 

 

Programação Mínima: 

 

1. introdução à segurança com eletricidade. 

 

2. riscos em instalações e serviços com eletricidade: 

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos; 

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas; 

c) campos eletromagnéticos. 

 

3. Técnicas de Análise de Risco. 

 

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: 

a) desenergização. 

b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; 

c) equipotencialização; 

d) seccionamento automático da alimentação; 

e) dispositivos a corrente de fuga; 

f) extra baixa tensão; 

g) barreiras e invólucros; 

h) bloqueios e impedimentos; 

i) obstáculos e anteparos; 

j) isolamento das partes vivas; 

k) isolação dupla ou reforçada; 

l) colocação fora de alcance; 

m) separação elétrica. 
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5. Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e 

outras; 

 

6. Regulamentações do MTE: 

a) NRs; 

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); 

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização. 

 

7. Equipamentos de proteção coletiva. 

 

8. Equipamentos de proteção individual. 

 

9. Rotinas de trabalho – Procedimentos. 

a) instalações desenergizadas; 

b) liberação para serviços; 

c) sinalização; 

d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento; 

 

10. Documentação de instalações elétricas. 

 

11. Riscos adicionais: 

a) altura; 

b) ambientes confinados; 

c) áreas classificadas; 

d) umidade; 

e) condições atmosféricas. 

 

12. Proteção e combate a incêndios: 

a) noções básicas; 

b) medidas preventivas; 

c) métodos de extinção; 

d) prática; 

 

13. Acidentes de origem elétrica: 
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a) causas diretas e indiretas; 

b) discussão de casos; 

 

14. Primeiros socorros: 

a) noções sobre lesões; 

b) priorização do atendimento; 

c) aplicação de respiração artificial; 

d) massagem cardíaca; 

e) técnicas para remoção e transporte de acidentados; 

f) práticas. 

 

15. Responsabilidades. 

 

2. CURSO COMPLEMENTAR – SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE 

POTÊNCIA (SEP) E EM SUAS PROXIMIDADES. 

 

É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado, com 

aproveitamento satisfatório, do curso básico definido anteriormente. 

 

Carga horária mínima – 40h 

 

(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para 

as condições de trabalho características de cada ramo, padrão de operação, de 

nível de tensão e de outras peculiaridades específicas ao tipo ou condição especial 

de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do 

trabalhador. 

 

I - Programação Mínima: 

 

1. Organização do Sistema Elétrico de Potencia – SEP. 

 

2. Organização do trabalho: 

a) programação e planejamento dos serviços; 

b) trabalho em equipe; 
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c) prontuário e cadastro das instalações; 

d) métodos de trabalho; e 

e) comunicação. 

 

3. Aspectos comportamentais. 

 

4. Condições impeditivas para serviços. 

 

5. Riscos típicos no SEP e sua prevenção (*): 

a) proximidade e contatos com partes energizadas; 

b) indução; 

c) descargas atmosféricas; 

d) estática; 

e) campos elétricos e magnéticos; 

f) comunicação e identificação; e 

g) trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais. 

 

6. Técnicas de análise de Risco no S E P (*) 

 

7. Procedimentos de trabalho – análise e discussão. (*) 

 

8. Técnicas de trabalho sob tensão: (*) 

a) em linha viva; 

b) ao potencial; 

c) em áreas internas; 

d) trabalho a distância; 

e) trabalhos noturnos; e 

f) ambientes subterrâneos. 

 

9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, 

verificação, ensaios) (*). 

 

10. Sistemas de proteção coletiva (*). 
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11. Equipamentos de proteção individual (*). 

 

12. Posturas e vestuários de trabalho (*). 

 

13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e 

equipamentos(*). 

 

14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho(*). 

 

15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso (*). 

 

16. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de 

acidentados (*). 

 

17. Acidentes típicos (*) – Análise, discussão, medidas de proteção. 

 

18. Responsabilidades (*). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


